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Vážené zamestnankyne  
a zamestnanci,

v roku 2019 sme vydali nový, doplnený a prepracovaný Etický kódex spoločnosti 
Continental („Etický kódex“). V novom Etickom kódexe bližšie popisujeme náš záväzok 
presadzovať a ctiť si základné hodnoty našej spoločnosti, ktorými sú dôvera, odhodlanie 
zvíťaziť, sloboda konať a jeden pre druhého. Tento svoj záväzok realizujeme prostredníc-
tvom našej spoločnej vízie a misie, podporou konania v súlade so základnými hodnotami 
našej spoločnosti a tiež udržateľnosťou nášho konania.

Etický kódex spoločnosti Continental je pevnou súčasťou našej podnikovej kultúry na ce-
lom svete. Platí v celej našej organizácii. Vedie nás k tomu, aby sme konali v súlade so zá-
konmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými smernicami. Po-
skytuje nám popis a vysvetlenia ohľadom želaného správania, a tým pádom aj vyššiu isto-
tu a slobodu pri našom konaní. 

My víťazíme férovými prostriedkami. To je naše odhodlanie víťaziť. Ilegálne, neetické alebo 
nezodpovedné konanie naproti tomu našej organizácii škodí. Ničí dôveru. Ohrozuje náš 
úspech a dobrú povesť. Je dôležité, aby si sme svojou poctivosťou a spoľahlivosťou zaslúžili 
a udržali dôveru našich zákazníkov, obchodných partnerov, zamestnancov a všetkých ostat-
ných partnerov v našom podnikaní. Len tak vytvoríme hodnotu pre nás všetkých a len tak 
máme šancu vyhrať s našimi výrobkami, systémami a službami v celosvetovej konkurencii. 

Hodnotu „Jeden pre druhého“ presadzujeme v celej spoločnosti Continental a vytvárame 
tak jeden spoločný tím Continental. Presadzujeme rešpektovanie ľudských práv a férové 
pracovné podmienky. Zaviazali sme sa vytvárať pracovné prostredie bez akejkoľvek formy 
diskriminácie. Našu rôznorodosť chápeme ako výhodu, umožňuje nám získať pohľad z rôz-
nych perspektív a je zdrojom našej inovatívnosti. Pomocou nej zvyšujeme svoju výkon-
nosť a posilňujeme tímového ducha.

Dodržiavanie zákonov a ostatných právnych predpisov je pre nás samozrejmosťou. Len 
udržateľné a zodpovedné konanie zaručí naše uplatnenie na trhu aj do budúcnosti. Preto 
šetríme zdroje a podporujeme ochranu klímy a životného prostredia. Plníme svoje posla-
nie a sme si vedomí našej zodpovednosti voči obchodným partnerom ako aj spoločnosti 
ako celku. To platí pre každého jedného z nás. V našej snahe o uplatňovanie základných 
hodnôt každý zodpovedá za svoje vlastné konanie a správanie. Spoločne tak významne 
prispievame k zdravej a úspešnej organizácii, a k zdravému svetu.

V prípade otázok alebo podnetov sa, prosím, obráťte na oddelenie Compliance, ktoré je Va-
šim spoľahlivým partnerom pre férové víťazstvá. Len férové víťazstvo je skutočné víťazstvo! 

Vedenie spoločnosti Continental AG

Hans-Jürgen Duensing Dr. Ariane Reinhart

Dr. Elmar Degenhart Helmut Matschi Christian Kötz

Nikolai Setzer Wolfgang Schäfer Andreas Wolf

Frank Jourdan
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cich pracovníkov, konateľov a členov pred-
stavenstva (ďalej aj len ako „my“ alebo „Vy“).

Pod pojmom „Pravidlá spoločnosti 
Continental“ sa rozumejú všetky schválené 
alebo zverejnené interné smernice, manuá-
ly, normy a iné interné právne predpisy s 
právnou silou im pripísanou v rámci tzv. 
„House of Rules“ (zverejnené na intranete 
spoločnosti Continental v sekcii: 
Continental na prvý pohľad > Pokyny a 
predpisy > Všetky pravidlá Continental). 
Okrem týchto Pravidiel spoločnosti 
Continental existujú aj ďalšie interné predpi-
sy a inštrukcie.

Vysvetlenie: 
Etický kódex spoločnosti Continental platí 
pre všetky právne subjekty patriace do kor-
porácie Continental bez ohľadu na ich for-
mu, krajinu sídla či prevádzky alebo ich 
umiestnenie. Ďalej platí pre všetkých ich za-
mestnancov bez ohľadu na ich pozíciu, 
funkciu alebo úroveň, ako aj pre všetkých 
členov orgánov týchto právnych subjektov. 

Príklad: 
Etický kódex spoločnosti Continental platí 
bez obmedzení napr. pre Continental Auto-
motive GmbH, Nemecko, Continental Auto-
motive Czech Republic s.r.o., Česká republi-
ka, Continental Tyres Ltd., UK, Continental 
Tyre South Africa (Pty.) Ltd., Južná Afrika, 
Continental Tire the Americas, LLC, USA, 
Continental Automotive Corporation (Lian 
Yun Gang) Co., Ltd., Čína, Benecke-Kaliko 
AG, Nemecko a Elektrobit Automotive 
GmbH, Nemecko, ako aj pre všetkých  
ich zamestnancov a členov orgánov 
 spoločností

2. Dodržiavanie Etického kódexu 
spoločnosti Continental

Pravidlo: 
Zaväzujeme sa k dodržiavaniu Etického kó-
dexu spoločnosti Continental, ktorého pra-
vidlá považujeme za záväzné a akceptuje-
me ich ako nedeliteľnú súčasť našej každo-
dennej práce. Spoločnosť Continental 
nebude tolerovať žiadne porušenia Etické-
ho kódexu („nulová tolerancia“). 

Nikto by sa nemal pripojiť k správaniu, u 
ktorého možno očakávať, že povedie k po-
rušeniu Etického kódexu spoločnosti 
Continental. Správaním sa v rozpore s Etic-
kým kódexom môže zároveň dôjsť k poru-
šeniu všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných na danom území. Kona-
nie v rozpore s Etickým kódexom alebo 
právnymi predpismi môže viesť k uloženiu 
disciplinárneho opatrenia alebo až k rozvia-
zaniu pracovného pomeru.

Vysvetlenie: 
Pravidlá Etického kódexu spoločnosti 
Continental nepokrývajú všetky problémy, 
ktoré môžu vzniknúť, ale stanovujú základ-
né záväzné princípy, aby Vás usmerňovali 
pri Vašej každodennej práci.

Ak by v súvislosti s uplatňovaním Etického 
kódexu vznikli otázky alebo nejasnosti, je 
Vašou povinnosťou správať sa podľa zdra-
vého rozumu a uváženia. Akékoľvek nejas-
nosti ohľadom požiadaviek ustanovených v 
Etickom kódexe si môžete vysvetliť a objas-
niť so svojim nariadeným, personálnym od-
delením, právnym oddelením, oddelením 
Compliance alebo vaším Compliance koor-
dinátorom. Kontaktné údaje oddelení, na 
ktoré je treba sa obrátiť v prípade otázok, 
nájdete na Intranete spoločnosti 
Continental.

I. Predslov 

Spoločnosť Continental sa zaviazala k čest-
nosti a bezúhonnosti. 

Ako uvádzame v našej vízii a misii, korporá-
cia Continental si uvedomuje svoju rolu v 
spoločnosti a s ňou spojenú zodpovednosť 
aktívne prispievať k udržateľnému rozvoju. 
Sme presvedčení, že hodnoty našej korpo-
rácie (ZÁKLADNÉ PRINCÍPY) „dôvera, od-
hodlanie zvíťaziť, sloboda konať a jeden pre 
druhého“, nám umožňujú vytvárať udržateľ-
né hodnoty pre všetkých našich akcionárov 
a spoločnosti patriace do našej korporácie. 

Udržateľné a zodpovedné konanie zname-
ná pre spoločnosť Continental dodržiavanie 
zákonov a nariadení, ochranu zdrojov a 
podporu ochrany klímy a životného pros-
tredia, pričom sme si vedomí aj našej zod-
povednosti voči našim zamestnancom, 
partnerom, dodávateľom, zákazníkom a 
spoločnosti ako takej. Presadzujeme Ciele 
udržateľného rozvoja prijaté OSN (ang. UN 
Sustainable Development Goals). Spoloč-
nosť Continental sa zaviazla dodržiavať 
OSN Global Compact a podporuje v ňom 
obsiahnutých desať princípov súvisiacich s 
ľudskými právami, pracovnými normami, 
ochranou životného prostredia a bojom 
proti korupcii.

Spoločnosť Continental pripúšťa, že právne 
a kultúrne požiadavky sa môžu na globál-
nom trhu líšiť. Tento Etický kódex spoloč-
nosti Continental (ďalej aj len ako „Etický 
kódex“) potvrdzuje dôležité normy, ktoré 
slúžia – okrem ZÁKLADNÝCH PRINCÍPOV – 
ako základ pre konanie spoločnosti 
Continental na celom svete.

Etický kódex spoločnosti Continental prika-
zuje každému jednotlivému zamestnancovi, 
riadiacemu pracovníkovi, konateľovi či čle-

novi predstavenstva, aby prebral zodpo-
vednosť za svoje konanie a správanie a sna-
ží sa poskytnúť vhodné usmernenia pre 
každodennú obchodnú činnosť spoločnosti 
Continental. Okrem toho Etický kódex načr-
táva etické ciele a princípy našej obchodnej 
činnosti a spolupráce.

V prípade, že si to bude rozvoj v spoločnos-
ti vyžadovať, spoločnosť Continental si vy-
hradzuje právo na úpravu tohto Etického 
kódexu. Akékoľvek úpravy Etického kódexu 
budú publikované v celej korporácii. Platná 
verzia bude vždy zverejnená na interneto-
vej stránke spoločnosti Continental, ako aj 
na intranete

II. Pravidlá, vysvetlenia 
a príklady 

Etický kódex spoločnosti Continental obsa-
huje základné pravidlá, ktoré musíme dodr-
žiavať, ako aj vysvetlenia a príklady. Vysvet-
lenia a príklady nie sú uvedené vyčerpáva-
júcim spôsobom a sú určené len na 
ilustráciu. 

1. Pôsobnosť Etického kódexu

Pravidlo: 
Etický kódex spoločnosti Continental platí 
pre spoločnosť Continental AG a všetky jej 
dcérske spoločnosti vrátane spoločností, v 
ktorých má Continental menšinový podiel, 
ale vykonáva v spoločnosti riadiacu funkciu 
(ďalej spoločne aj len ako „spoločnosť 
Continental“ alebo „korporácia 
Continental“).

Etický kódex spoločnosti Continental platí 
ďalej pre všetkých zamestnancov, riadia-
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3. Zodpovednosť za vlastné  
konanie a správanie

Pravidlo: 
Nesieme osobnú zodpovednosť za akékoľ-
vek naše konanie a správanie a vo všetkých 
záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti 
Continental konáme podľa najlepšieho ve-
domia a svedomia. 

Vysvetlenie: 
Ak máte pochybnosti alebo si nie ste istý 
pokynom, ktorý ste dostali od Vášho 
nadriadeného, môžete kontaktovať Vaše 
personálne oddelenie, právne oddelenie 
alebo oddelenie Compliance a overiť si, či je 
pokyn v súlade s Etickým kódexom, Pra-
vidlami spoločnosti Continental a ďalšími 
predpismi a inštrukciami.

4. Dodržiavanie zákonov, nariadení, 
 Pravidiel spoločnosti Continental a ostat-
ných interných predpisov a inštrukcií

Pravidlo: 
Dodržiavame zákony a nariadenia platné 
v krajinách, v ktorých pôsobíme, a taktiež 
 dodržiavame všetky Pravidlá spoločnosti 
Continental a ostatné interné predpisy a 
 inštrukcie. 

Vysvetlenie: 
Sme povinní dodržiavať všetky platné záko-
ny a nariadenia. Keďže existuje množstvo 
zákonov a nariadení, ktoré sa môžu v jed-
notlivých krajinách líšiť, nie je možné ich 
všetky vymenovať v tomto Etickom kódexe.

Porušenie platných zákonov a nariadení, a 
tým pádom aj Etického kódexu spoločnosti 
Continental, môže mať za následok trestno-
právny postih, uloženie pokuty, stratu repu-
tácie spoločnosti Continental a vyvodenie 
osobnej zodpovednosti.

V prípade pochybností, či je určité správa-
nie prijateľné, sa obráťte na Vaše právne 
oddelenie alebo oddelenie Compliance, 
resp. v prípade, že sa jedná o otázku ohľa-
dom dodržiavania interných predpisov a 
smerníc, na iné príslušné oddelenie zodpo-
vedné za daný interný predpis či smernicu.

Príklady Predpisov spoločnosti Continental: 
Predpisy spoločnosti Continental sú naprí-
klad smernice a príručky o:

 › osobách oprávnených  
podpisovať zmluvy

 › finančných investíciách
 › uchovávaní záznamov
 › štandardných stanovách
 › integrite produktov
 › informačnej bezpečnosti

Príklad 1: 
Chceli by ste uzavrieť dodávateľskú zmluvu 
s dodávateľom, týkajúcu sa plastových oba-
lov na kľúče. Rokovania sú dosť náročné a 
trvajú veľmi dlho. Zákazník požaduje dodať 
hotový produkt už o dva mesiace. 

Kvôli nutnosti splniť zákazníkom požadova-
ný termín dodania zvažujete, že obídete 
proces schvaľovania a podpisovania v spo-
ločnosti Continental a zmluvu o dodávkach 
podpíšete sami. 

Požadované správanie: 
Napriek akémukoľvek časovému tlaku by 
ste vždy mali dodržiavať príslušné Pravidlá 
spoločnosti Continental. 

Korporátna smernica „Autorizovaní signatá-
ri“ (ang. „Sign-off authority and External 
 Representation“ , oficiálne známa tiež ako P 
20.1) upravuje proces schvaľovania, ktorý je 
potrebný dodržiavať pri uzatváraní všet-
kých zmlúv. Vždy dodržiavajte „princíp 
 štyroch očí “ .
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Príklad 2:
Domnievate sa, že v jednej z prevádzok 
spoločnosti Continental sa pravdepodobne 
nedodržiavajú bezpečnostné normy. 
 Rozmýšľate, čo by ste mali urobiť.

Požadované správanie: 
Kontaktujte oddelenie, ktoré je zodpovedné 
za plnenie príslušnej normy, napr. zástupcu 
pre ESH (životné prostredie, bezpečnosť a 
ochrana zdravia), oddelenie kvality alebo 
personálne oddelenie, aby preverili tento 
problém. 

5. Rešpektovanie ľudských práv a férové 
pracovné podmienky

Pravidlo:
Ako spoločnosť, a tiež ako jednotlivci, zod-
povedáme za rešpektovanie ľudských práv 
a vytváranie férových pracovných podmie-
nok. Chceme sa aktívne podieľať na ich do-
držiavaní a vytváraní, a preto so všetkými 
kolegami, zamestnancami, potenciálnymi 
budúcimi zamestnancami, dodávateľmi a 
inými osobami, s ktorými prichádzame do 
kontaktu pri svojej obchodnej činnosti, za-
obchádzame férovo a s rešpektom. Pri svo-
jej práci sa riadime mimo iné medzinárod-
ne uznávanými štandardmi Medzinárodnej 
pracovnej organizácie (ILO), čo zahŕňa reš-
pektovanie najmä týchto základných princí-
pov: všetci zamestnanci majú právo na slo-
bodu združovania a právo na reprezentova-
nie svojich záujmov formou zvolených 
zástupcov. Kategoricky odmietame akúkoľ-
vek formu detskej a nútenej práce. Netole-
rujeme žiadnu formu obťažovania alebo  
fyzického či psychického zneužívania.  
Spoločne sa zaväzujeme, že vytvoríme pra-
covné prostredie bez diskriminácie na zák-
lade pohlavia, veku, rasy, farby pokožky, so-
ciálneho alebo etnického pôvodu, štátnej 
príslušnosti, sexuálnej orientácie, nábožen-

ského alebo politického presvedčenia, či 
iných zákonom chránených charakteristík. 
Preto aktívne a konštruktívne hovoríme o 
nevhodnom správaní a snažíme sa spoloč-
ne vyriešiť akékoľvek problémy. Ak by ste 
mali pocit, že ste svedkom nevhodného 
správania, kontaktujte Vaše lokálne perso-
nálne oddelenie alebo oddelenie Com-
pliance. 

Sme hrdí na rôznorodosť, ktorú do našej 
spoločnosti prinášajú naši zamestnanci po 
celom svete. Rôznorodosť vytvorenú roz-
dielmi v pohlaví, kultúre či náboženstve 
chceme čo najlepšie využiť a vytvoriť tak 
odlišnú perspektívu pri našej práci a v ino-
váciách. V nadväznosti na Princípy posilne-
nia postavenia žien OSN (ang. „Women’s 
Empowerment Principles“), ktoré sme pod-
písali, máme záujem zlepšiť postavenie žien 
tak, aby sa mohli plne podieľať na ekono-
mickom živote vo všetkých krajinách a vo 
všetkých obchodných oblastiach, čím chce-
me zároveň posilniť spoločnosti, v ktorých 
podnikáme

Vysvetlenie: 
Dodržiavanie ľudských práv, férové pracov-
né podmienky a vzájomný rešpekt sú sú-
časťou jedného z našich základných princí-
pov „jeden pre druhého“. Sme presvedčení 
o tom, že presadzovanie dodržiavania ľud-
ských práv a vytváranie férových pracov-
ných podmienok posilní našich inovátorov, 
zlepší výkonnosť a našu súdržnosť, upevní 
naše vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi a 
inými zainteresovanými stranami a podporí 
ekonomický rozvoj na našich trhoch a v na-
šich regiónoch. Nezávisle od kultúrnych ale-
bo zákonných podmienok krajiny, kde vy-
konávame podnikateľskú činnosť, by sa mal 
každý zamestnanec aktívne podieľať na vy-
tvorení dôverného a bezpečného pracov-
ného prostredia na všetkých úrovniach. 
Toto pravidlo sa preto vzťahuje na každého 

zamestnanca a všetky procesy v spoloč-
nosti. V prípade pochybností alebo podne-
tov v tejto súvislosti sa môžete obrátiť na 
Vaše lokálne personálne alebo Compliance 
oddelenie. 

Príklad 1: 
Na oddelenie predaja má byť prijatý nový 
manažér predaja. Máte názor, že predaj je 
„mužská záležitosť“ a zvažujete, že na funk-
ciu manažéra predaja budete vyberať iba z 
mužských uchádzačov. 

Požadované správanie: 
Je zakázané hľadať iba mužských uchádza-
čov a taktiež nesmiete v žiadnom prípade 
zamietnuť žiadosti o miesto od ženských 
uchádzačiek iba na základe ich pohlavia, 
pretože by išlo o diskrimináciu na základe 
pohlavia. Vaše hľadanie musí byť založené 
na kvalifikácii, skúsenostiach a vlastnostiach 
uchádzača, ako aj na tom, ako títo spĺňajú 
základné požiadavky pre danú funkciu, a to 
nezávisle od pohlavia uchádzača

Príklad 2:
Zistíte, že kolegu už mesiace kritizuje 
nadriadený kvôli jeho zlej práci. Už tri 
 týždne kričí nadriadený na kolegu tak, že to 
počujú všetci a ponižuje ho výrokmi, že je 
obézny a nedokáže si poriadne robiť svoju 
prácu. 

Požadované správanie:
Spätná väzba k vlastnej práci je dôležitá pre 
ďalší personálny rozvoj každého zamest-
nanca v spoločnosti Continental. Tá by však 
mala byť konštruktívna a podaná oceňujú-
cim spôsobom. Tu popísané správanie je 
zakázané a klasifikuje sa ako zlé zaobchá-
dzanie („mobbing“), prípadne psychické ná-
silie a môže mať za následok disciplinárne, 
ako aj trestno-právne následky pre nadria-
deného. Obráťte sa na lokálne personálne 
oddelenie alebo prípad nahláste kedykoľ-

vek (anonymne) na horúcej linke Com-
pliance a boja proti korupcii spoločnosti 
Continental. 

Príklad 3: 
Dopočujete sa klebety, že dodávateľ, s kto-
rým spolupracuje Váš závod, chce v jed-
nom zo svojich výrobných závodov zamest-
návať deti. 

Požadované správanie:
Obráťte sa na oddelenie nákupu alebo ho-
rúcu linku Compliance a boja proti korupcii. 
Hoci platí prezumpcia neviny, prípad je po-
trebné prešetriť. V našom podnikaní a ani v 
rámci nášho dodávateľského reťazca neto-
lerujeme žiadnu detskú prácu. Ak by sa 
 podozrenia potvrdili, je potrebné vzťah s 
dodávateľom prehodnotiť.

6. Zdravie, bezpečnosť, životné prostredie 
a integrita výrobkov

Pravidlo: 
Bezpečnosť a ochrana zdravia sú nedeliteľ-
nou súčasťou našej zodpovednosti a ob-
chodných aktivít. Sme povinní zaviesť opat-
renia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci, dodržiavať relevantné predpisy a pra-
covné pokyny a používať zákonom stano-
vené ochranné pracovné prostriedky. 

Ochrana životného prostredia je pevnou 
súčasťou našej firemnej politiky. U nás sa 
ekonomika a životné prostredie navzájom 
nevylučujú. Tvoria základ udržateľnej tvor-
by hodnôt v spoločnosti Continental. Zavä-
zujeme sa k tomu, že budeme vyvíjať a vy-
rábať bezpečné výrobky. S našimi procesmi 
a výrobkami prispievame k udržateľnému 
zaobchádzaniu so surovinami, ochrane ži-
votného prostredia a ochrane klímy. Snaží-
me sa prírodné zdroje chrániť zosúlaďova-
ním výroby, kvality a výkonu našich výrob-
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kov s potrebami ochrany životného 
prostredia a znižovaním spotreby energie, 
vody, ako aj surovín a materiálu na prevádz-
ku. Všetci riadiaci pracovníci a zamestnanci 
sú povinní dodržiavať štandardy bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 
životného prostredia. 

Keď by ste mali otázky alebo poznámky k 
týmto témam na Vašom pracovisku, spojte 
sa s vaším nadriadeným alebo lokálnym zá-
stupcom pre ESH (životné prostredie, bez-
pečnosť a ochranu zdravia) alebo Vaším 
personálnym oddelením.

Príklad: 
Máte povinnosť počas práce nosiť ochran-
nú prilbu a ochrannú obuv. Jedného dňa 
pri príchode na pracovisko zistíte, že ste si 
zabudli obuť ochrannú obuv. Teraz zvažuje-
te, či máte ísť do prezliekárne, ktorá sa na-
chádza v inej budove a zobrať si a obuť 
ochrannú obuv. 

Požadované správanie: 
Od všetkých zamestnancov očakávame, že 
budú dodržiavať bezpečnostné predpisy a 
Etický kódex spoločnosti Continental a no-
siť ochranný odev predpísaný pre dané pra-
coviská. V našom príklade si teda musíte ísť 
po ochrannú obuv a obuť si ju pred začatím 
práce. 

7. Férové zaobchádzanie

Pravidlo: 
So zákazníkmi, dodávateľmi a distribútormi 
spoločnosti Continental zaobchádzame fé-
rovo a čestne. Rovnako zaobchádzame fé-
rovo a čestne s konkurentmi spoločnosti 
Continental pri presadzovaní obchodných 
záujmov spoločnosti Continental. Nebude-
me sa zapájať sa do šírenia klebiet, neprav-
divých vyhlásení o konkurentoch a/alebo 

ich výrobkoch a ani sa nebudeme účastniť 
na nekalých praktikách majúcich za cieľ po-
škodiť konkurenciu.

8. Dodržiavanie predpisov o pravidlách 
hospodárskej súťaže

Pravidlo: 
Budeme prísne dodržiavať všetky platné 
predpisy o pravidlách hospodárskej súťaže, 
vrátane zákonov upravujúcich obchodné 
praktiky a nariadení týkajúcich sa monopo-
lov, nekalého súťaženia, obmedzovania ob-
chodu a hospodárskej súťaže a vzájom-
ných vzťahov s konkurentmi a zákazníkmi. 
Sme si vedomí, že porušenie predpisov o 
pravidlách hospodárskej súťaže môže mať 
za následok neplatnosť zmlúv, trestno-práv-
ne sankcie, peňažné pokuty a stratu reputá-
cie pre spoločnosť Continental. Kedykoľvek 
vzniknú pochybnosti, či je daná situácia v 
súlade s predpismi o pravidlách hospodár-
skej súťaže, bezodkladne prosím kontaktuj-
te Compliance oddelenie.

Vysvetlenie: 
Tak ako každá korporácia, aj spoločnosť 
Continental chce zvýšiť svoju produkciu a 
stať sa najúspešnejšou spoločnosťou na 
svojich trhoch. Musí sa to však robiť v súla-
de s platnými právnymi predpismi. Predpisy 
o pravidlách hospodárskej súťaže majú slú-
žiť na ochranu slobodnej a férovej hospo-
dárskej súťaže a na zaistenie toho, že sa 
budú hájiť najlepšie záujmy spotrebiteľa.

Príklad 1:
Na veľtrhu náhodou stretnete bývalého ko-
legu, ktorý teraz pracuje pre konkurenciu. 
Zaspomínate si a zrazu sa Váš bývalý kole-
ga spýta, či spoločnosť Continental bude na 
základe zvyšovania cien surovín upravovať 
svoje ceny pre určité výrobky. Ako budete 
reagovať?
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Dávanie a prijímanie finančných stimulov, 
darov a láskavostí môže patriť ku každo-
dennému obchodovaniu. K najbežnejším 
výhodám patria pozvania na obed alebo 
podujatia. Ďalšie podrobnosti o prípustnosti 
takýchto výhod, ako aj iných typických pro-
tikorupčných témach nájdete v Protikorupč-
nej politike spoločnosti Continental (do-
stupné na intranete v sekcii: Continental Na 
prvý pohľad > Pokyny a predpisy > Com-
pliance > Hlavná stránka Corporate Com-
pliance – sekcia informácie > Compliance 
Handbook & Guidances > Corruption Pre-
vention > Corporate Policy Anti-Corruption).

Uvedené pravidlo o finančných príspev-
koch nebráni spoločnosti Continental alebo 
jej zamestnancom vyjadriť svoj názor ohľa-
dom právnych predpisov alebo vládnej po-
litiky či vládnych praktikách pred tvorcami 
legislatívy, orgánmi verejnej moci alebo 
pred širokou verejnosťou.

Príklad 1: 
Dostali ste žiadosť o cenovú ponuku týkajú-
cu sa dodávky pneumatík pre automobilku 
(ang. OEM). Zistíte, že Vaša konkurencia 
bola taktiež požiadaná o zaslanie cenovej 
ponuky. Predpokladáte, že majú lepšie ceny, 
a že ich preto automobilka uprednostní. 
Zvažujete, že pozvete členov oddelenia ná-
kupu danej automobilky s ich rodinami na 
športové podujatie a uhradíte aj náklady za 
cestu a pobyt, aby ste im dali osobný dôvod 
uprednostniť ponuku spoločnosti 
Continental. 

Požadované správanie: 
Keďže o takomto pozvaní možno predpo-
kladať, že ovplyvní rozhodovací proces au-
tomobilky, bude pravdepodobne považova-
né za korupciu. Takéto pozvanie je neprí-
pustné. Prečítajte si Protikorupčnú politiku 
spoločnosti Continental.

Príklad 2:
Spoločnosť Continental plánuje postaviť 
nový závod na výrobu pneumatík v krajine 
A. Pre postavenie nového výrobného závo-
du sú potrebné viaceré povolenia a súhlasy 
úradov v danej krajine. Potom, ako niekoľko 
mesiacov čakáte na príslušné dokumenty, 
začnete rozmýšľať, či by nebolo možné 
urýchliť schvaľovacie konanie poskytnutím 
stimulu pre člena úradu, ktorý spracováva 
vašu žiadosť. 

Požadované správanie: 
Aj keď máte nárok na udelenie daného 
 povolenia, takéto ovplyvňovanie rozhodo-
vacieho procesu bude v zmysle právnych 
predpisov väčšiny krajín považované za 
 korupciu a tiež bude jasným porušením 
Protikorupčnej politiky spoločnosti 
Continental. Mali by ste upustiť od tejto 
myšlienky a preštudovať si Protikorupčnú 
politiku spoločnosti Continental. Buďte si 
vedomý toho, že dary alebo láskavosti v 
prospech osôb vo verejnej funkcii, ako napr. 
zamestnancov orgánov verejnej správy, 
musia byť podrobené dôkladnému prehod-
noteniu a internej kontrole na najvyšších 
úrovniach oddelenia Compliance. V prípade 
pochybností, či ide o osobu vo verejnej 
funkcii, sa obráťte na oddelenie Compliance 

Príklad 3:
Pracujete na oddelení nákupu a potenciálny 
obchodný zástupca, s ktorým rokujete, Vám 
ponúkne „mimoriadne výhodný obchod“: 
máte od neho kúpiť určité služby za vyššiu 
sumu ako je uvedená v cenovej ponuke od 
konkurencie tohto zástupcu. Rozdiel súm 
medzi jeho ponukou a ponukou konkuren-
cie má byť prevedený na účet v banke na 
Kajmanských ostrovoch, pričom jedinou 
oprávnenou osobou, ktorá má prístup k 
účtu, ste Vy. Máte pochybnosti a nie ste si 
istý, ako máte na takúto ponuku reagovať. 

Požadované správanie:
Ukončíte rozhovor a jasne poviete, že sa ne-
môžete rozprávať o takýchto témach s kon-
kurenciou. Za žiadnych okolností nesmiete 
poskytnúť informáciu/odpoveď týkajúcu sa 
takejto otázky alebo podobných otázok/po-
dobných rozhovorov, ktoré súvisia s výme-
nou citlivých informácií s konkurenčnými 
spoločnosťami. Informujte oddelenie Com-
pliance. 

Príklad 2:
Volá Vám zákazník (zo segmentu automobi-
lového priemyslu), s ktorým obchodujeme 
v súvisiacich oblastiach. Spýta sa, ako spo-
ločnosť Continental hodnotí dodávateľov. 
Ako budete reagovať?

Požadované správanie:
Zákazníkovi vysvetlíte, že mu nemôžete po-
skytnúť žiadne informácie. Otázka je síce 
od zákazníka, my však obchodujeme v sú-
visiacich oblastiach a na strane dopytu sme 
pravdepodobne konkurenčnými podnikmi. 
V prípade pochybností alebo ďalších otázok 
sa obráťte na oddelenie Compliance.

Ďalšie informácie nájdete v príručke o dodr-
žiavaní pravidiel hospodárskej súťaže v spo-
ločnosti Continental s názvom „Antitrust 
Compliance“ (dostupné na intranete v sek-
cii: Continental Na prvý pohľad > Pokyny a 
predpisy > Compliance > Hlavná stránka 
Corporate Compliance – sekcia informácie 
> Compliance Handbook & Guidances > An-
titrust > Corporate Manual Antitrust).

9. Boj proti korupcii 

Pravidlo: 
Naše obchodné vzťahy sa riadia bezúhon-
nosťou a budeme prísne dodržiavať všetky 
platné protikorupčné zákony a nariadenia 

vrátane zákonov a nariadení zameraných 
na cezhraničné korupčné praktiky.

Snažíme sa o vytvorenie pozitívnych a 
funkčných vzťahov s našimi zákazníkmi, do-
dávateľmi a inými zainteresovanými strana-
mi. Pozvania a malé dary môžu posilniť 
vzťahy, ale nebudeme ich používať na to, 
aby sme nekalo ovplyvnili obchodné vzťa-
hy alebo rozhodnutia. 

Odmietame akúkoľvek formu korupcie, 
podplácania, krádeže, zneužívania dôvery, 
nátlaku alebo nezákonných platieb a neto-
lerujeme ich. Nebudeme vykonávať žiadne 
nezákonne platby v prospech jednotlivcov, 
podnikov, medzinárodných organizácií ale-
bo orgánov verejnej moci ani im neposkyt-
neme iné nedovolené výhody s cieľom 
ovplyvniť proces rozhodovania, porušujúc 
pri tom platné právne predpisy.

Neponúkneme, neposkytneme ani neprij-
meme žiadne úplatky, nezákonné platby, 
odmeny, provízie, finančné stimuly, veľkory-
sé dary, pohostenie a pozvánky na poduja-
tia, láskavosti alebo iné výhody alebo fi-
nančnú podporu pre realizáciu možných 
obchodov s alebo v súvislosti s obchodný-
mi aktivitami spoločnosti Continental.

Porušenie protikorupčných zákonov môže 
mať za následok neplatnosť zmlúv, trest-
no-právne sankcie a pokuty. Akákoľvek 
účasť na korupcii poškodzuje spoločnosť 
Continental.

Vysvetlenie: 
Korupciou nazývame konanie, keď osoba, 
ktorej bola zverená určitá právomoc či už v 
súkromnom alebo verejnom sektore, svoju 
právomoc či dôveru úmyselne zneužije 
podmienenými prísľubmi alebo prijatím ne-
oprávnených výhod.
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Požadované správanie:
Takýto „mimoriadne výhodný obchod“ musí-
te odmietnuť a vysvetliť, že takéto obchody 
môžu porušovať platné zákony a/alebo Etic-
ký kódex spoločnosti Continental. Ďalej by 
ste mali svojmu nadriadenému, právnemu 
oddeleniu, oddeleniu Compliance alebo od-
deleniu interného auditu obratom nahlásiť 
takúto ponuku

Príklad 4:
Pracujete na oddelení predaja. Z dôvodu 
rôznych konkurenčných výrobkov na trhu 
nastali problémy s predajom Vášho výrob-
ku. Zákazník Vás požiada, aby ste mu na vý-
robok, ktorý chce spoločnosť Continental 
predať, ponúkli zľavu. Požadovaná zľava je v 
povolenom rozpätí. Navrhne, aby rozdiel 
súm medzi zvyčajnou cenou a zníženou ce-
nou bol rozdelený medzi vás dvoch. Nechal 
by Vám podiel z každého obchodu v hoto-
vosti. Čo máte urobiť?

Požadované správanie: 
Jeho ponuku odmietnite a zákazníkovi vy-
svetlite, že takéto dohody môžu byť pova-
žované za protiprávne, môžu porušovať 
platné zákony a nariadenia, a jasne porušu-
jú Etický kódex spoločnosti Continental. Ďa-
lej by ste mali svojmu nadriadenému, práv-
nemu oddeleniu, oddeleniu Compliance 
alebo oddeleniu interného auditu obratom 
nahlásiť takúto ponuku 

10. Boj proti praniu špinavých peňazí

Pravidlo:
Spoločnosť Continental podlieha určitým 
povinnostiam podľa národných zákonov tý-
kajúcich sa boja proti praniu špinavých pe-
ňazí, ktoré sa môžu v niektorých prípadoch 
uplatňovať aj na medzinárodnej úrovni. Pre-
to musia všetky spoločnosti patriace do 
korporácie Continental prešetrovať sporné 

alebo pochybné transakcie a platby a moni-
torovať svoje obchodné vzťahy. 

Vysvetlenie:
Pranie špinavých peňazí je premena zisku z 
kriminálnej činnosti, napríklad daňových 
únikov, na zdanlivo legálne príjmy. Vyššie ri-
ziko z pohľadu boja proti praniu špinavých 
peňazí vzniká, ak platby vykonávajú tretie 
strany a nie zákazník samotný. 

Príklad:
Realizujete obchody so zákazníkom v 
 krajine A. V rámci procesu vykonávania 
úhrad zákazník bez evidentného dôvodu 
vysvetlí, že náklady zaplatí tretia strana 
 sídliaca v krajine B. Akceptujete takýto 
 spôsob platby?

Požadované správanie:
My v spoločnosti Continental všeobecne 
neakceptujeme žiadne platby od tretích 
strán, najmä keď zákazník a/alebo tretia 
strana má sídlo vo vysoko rizikových kraji-
nách. Obráťte sa prosím na právne oddele-
nie alebo oddelenie Compliance. V prípade, 
že tretia strana platbu už uskutočnila, tieto 
prostriedky musia zostať na účte ako platba 
s poznámkou, že má byť vrátená naspäť pla-
titeľovi a nesmie byť spracovaná ako úhrada 
pohľadávky

11. Konflikt záujmov

Pravidlo: 
Naše súkromné záujmy a osobné pohnútky 
nesmú ovplyvňovať náš úsudok pri konaní 
v najlepšom záujme spoločnosti 
Continental. 

Preto sa vyhýbame akejkoľvek aktivite ale-
bo situácii, ktorá by mohla viesť ku konfliktu 
našich súkromných záujmov s obchodnými 
záujmami spoločnosti Continental. Ak exis-
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tuje potenciálny konflikt záujmov, upozorní-
me nášho nadriadeného, právne oddelenie 
alebo personálne oddelenie. 

Vysvetlenie: 
Spoločnosť Continental rešpektuje právo 
zamestnancov na vykonávanie aktivít súk-
romného charakteru mimo svojej pracov-
nej činnosti, ktoré žiadnym spôsobom nie 
sú v konflikte, prípadne nemajú negatívny 
vplyv na povesť korporácie Continental a/
alebo jej jednotlivých spoločností. To zna-
mená, že nemôžete sledovať a udržiavať, či 
už priamo alebo nepriamo, žiadne vonkaj-
šie obchodné alebo finančné záujmy alebo 
vzájomné vzťahy, ktorú sú v konflikte so zá-
ujmami spoločnosti Continental alebo ktoré 
môžu narúšať Vašu spôsobilosť plniť si svo-
je pracovné povinnosti voči spoločnosti 
Continental v plnom rozsahu.

Nasledujúce situácie môžu viesť ku konflik-
tu záujmov: 

 › okrem spoločnosti Continental ste za-
mestnaný aj v inej firme ako zamestna-
nec, najmä vtedy, ak v prípade tejto 
druhej firmy ide o konkurenta, zákazníka 
alebo dodávateľa spoločnosti Continental 
(alebo o firmu, ktorá by sa v budúcnosti 
mohla stať konkurentom, zákazníkom 
alebo dodávateľom); 

 › máte obchodné vzťahy so spoločnosťou, 
v ktorej má Váš príbuzný podiely, pôsobí 
vo vedení alebo má iným spôsobom 
značný podiel na spoločnosti;

 › vlastníte podstatný majetkový podiel na 
spoločnosti alebo pôsobíte vo vedení 
spoločnosti, ktorá je dodávateľom alebo 
zákazníkom spoločnosti Continental;

 › podnikáte alebo obchodujete s materiál-
mi, vybavením alebo zásobami, ktoré 

nakupuje spoločnosť Continental alebo 
obchodujete na vlastný účet s výrobkami, 
ktoré predáva spoločnosť Continental;

 › požičiavate si peniaze od zákazníkov 
alebo osôb či firiem, od ktorých spoloč-
nosť Continental kupuje služby, materiál, 
zariadenia alebo zásoby, alebo s ktorými 
obchoduje.

Zoznam uvádza iba príklady a nie je úplný.

Príklad 1: 
Spoločnosť Continental chce uzatvoriť 
zmluvu s novým dodávateľom. Váš brat ria-
di spoločnosť, ktorá bola vybratá za nového 
dodávateľa.

Požadované správanie: 
Za určitých okolností môže byť uzatvorenie 
zmluvy s Vaším bratom pre spoločnosť 
Continental v poriadku. O príbuzenskom 
vzťahu informujte svojho nadriadeného a 
oddelenie nákupu a uistite sa, že nebudete 
zahrnutý do procesu výberového konania a 
jeho rozhodovania. V prípade pochybností 
sa obráťte na právne oddelenie alebo odde-
lenie Compliance. 

Príklad 2: 
Zistíte, že diely, ktoré dodáva dodávateľ 
spoločnosti Continental, sú chybné. Viete, 
že záručná lehota ešte neuplynula. Dodáva-
teľom je spoločnosť Vašej sestry a zvažuje-
te, že tieto chyby nebudete reklamovať. 

Požadované správanie:
Zaistite, aby ste neboli zahrnutý do obchod-
ného rozhodovania o reklamovaní vád. Svoj 
príbuzenský vzťah ste povinný nahlásiť 
Vášmu nadriadenému, ako aj ďalším do-
tknutým oddeleniam už pred uzatvorením 
zmluvy s firmou Vašej sestry. V prípade ne-
jasností sa obráťte na právne oddelenie ale-
bo oddelenie Compliance.

12. Využívanie majetku spoločnosti 
Continental

Pravidlo: 
Majetok spoločnosti Continental používa-
me s náležitou starostlivosťou a zodpoved-
nosťou. Pokiaľ nie je v lokálnych Pravidlách 
spoločnosti Continental uvedené inak, ma-
jetok spoločnosti Continental využívame 
len v rámci našej obchodnej činnosti.

Vysvetlenie: 
Majetok spoločnosti Continental tvoria 
hmotné aktíva, ako sú produkty vyrobené 
spoločnosťou Continental, výrobné a kan-
celárske zariadenia, nástroje, prevádzkové 
priestory a vozidlá a nehmotné aktíva, ako 
sú napr. know-how a práva duševného 
vlastníctva.

13. Ochrana údajov a kybernetická 
bezpečnosť

Pravidlá: 
Dodržiavame všetky platné zákony a naria-
denia, ako aj Pravidlá spoločnosti 
Continental a ďalšie interné predpisy a in-
štrukcie týkajúce sa o ochrany údajov a ky-
bernetickej bezpečnosti. 

Vysvetlenie: 
Nedodržanie opatrení kybernetickej bez-
pečnosti a ochrany údajov môže mať zá-
važné následky, ako napr. stratu údajov, 
zverejnenie dôverných informácií a ob-
chodných tajomstiev a krádež alebo zne-
užitie osobných údajov. 

Preto prosím v prípade otázok týkajúcich sa 
ochrany údajov kontaktujte osoby zodpo-
vedné za ochranu údajov a kybernetickú 
bezpečnosť v spoločnosti Continental ale-
bo personálne oddelenie.

14. Dôverné informácie a duševné 
vlastníctvo

Pravidlo: 
Pre záujmy a úspech spoločnosti 
Continental je veľmi dôležitá ochrana dô-
verných obchodných informácií a obchod-
ných tajomstiev (ďalej len „dôverné infor-
mácie“). Našou zodpovednosťou je zaistiť, 
aby akékoľvek dôverné informácie získané 
v rámci našich obchodných činností boli dr-
žané v prísnej tajnosti, neboli nesprávne 
použité alebo sprístupnené kolegom alebo 
tretím stranám.

Uvedomujeme si, že ak nesprávne použije-
me alebo zverejníme dôverné informácie, aj 
keby sme z toho nemali žiadny osobný pro-
spech, môžeme byť vystavení disciplinárne-
mu konaniu až rozviazaniu pracovného po-
meru. Ak prestaneme pracovať pre spoloč-
nosť Continental, nesmieme zverejniť ani 
použiť dôverné informácie a sme povinní 
okamžite vrátiť všetky materiály, vrátane 
dôverných informácií.

Ďalej rešpektujeme dôverné informácie na-
šich dodávateľov, zákazníkov a iných zainte-
resovaných strán a používame ich výlučne 
v súlade s platnými zákonmi a/alebo zmluv-
nými záväzkami.

Vysvetlenie:
Medzi dôverné obchodné informácie patria 
všetky informácie a údaje, najmä dojednané 
zmluvné podmienky, informácie obchodnej, 
komerčnej či finančnej povahy, informácie 
týkajúce sa duševného vlastníctva, údaje o 
zákazníkoch alebo technické informácie, 
ako aj údaje, ktoré boli sprístupnené medzi 
obchodnými partnermi v rámci ich obchod-
ného vzťahu alebo pre definíciu, vývoj, mar-
keting, predaj, výrobu alebo distribúciu vý-
robkov, ak nie sú verejne dostupné. K nim 
patria okrem iného aj informácie o personá-
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le, zákazníkoch, nákladoch, cenníkoch a ob-
rate, prevádzkové smernice, správy, ročné 
uzávierky, mzdy a obchodné operácie. Dô-
verné obchodné informácie nesmú byť 
žiadnym spôsobom sprístupnené, či už úst-
ne, písomne alebo elektronicky. 

Príklad 1: 
Niekoľko rokov ste boli v zmluvnom vzťahu 
s dodávateľom A. Keďže ste neboli s kvali-
tou produktu spokojný, rozhodli ste sa 
ukončiť zmluvy s dodávateľom A a uzavrieť 
zmluvu pre rovnaký produkt s dodávateľom 
B, ktorý dodáva tento produkt za nižšiu 
cenu. Po tom, čo dodávateľ B nie je schop-
ný vyriešiť vážne problémy s kvalitou, požia-
da Vás o podrobnú technickú dokumentá-
ciu, ktorú ste dostali od dodávateľa A. Váš 
zákazník Vás žiada o súčinnosť s cieľom 
urýchlene vyriešiť problém s kvalitou, ale 
Vy si nie ste istý, či by ste mali splniť požia-
davku dodávateľa B.

Požadované správanie: 
Ak sa technická dokumentácia považuje za 
dôverné informácie, nie je dovolené, aby ste 
prezrádzali alebo inak zdieľali takéto infor-
mácie s dodávateľom B. To, či sú technické 
informácie dodávateľa A považované za 
 dôverné, závisí od obsahu zmluvy medzi 
spoločnosťou Continental a dodávateľom 
A, resp. od obsahu prípadnej dohody o 
 mlčanlivosti. 

Spoločnosť Continental mohla napríklad 
uzavrieť dohodu o mlčanlivosti zakazujúcu 
zverejňovanie takýchto  informácií, alebo 
klauzula o mlčanlivosti mohla byť súčasťou 
zmluvy uzavretej s  dodávateľom A.

Okrem toho by ste mali preveriť, či používa-
nie technickej dokumentácie nie je zakáza-
né z iných dôvodov, napríklad z dôvodu ob-
medzení vyplývajúcich z autorského práva 
alebo práva priemyselného vlastníctva

Príklad 2:
Spoločnosť Continental sa účastní online 
výberového konania u potenciálneho zá-
kazníka a technickou chybou nám je doru-
čená cenová ponuka vypracovaná konku-
renčnou spoločnosťou. Rozmýšľate, či máte 
súbor otvoriť. 

Požadované správanie: 
Súbor neotvárajte, a ani ho iným spôsobom 
nepoužívajte. Súbor pošlite naspäť odosiela-
teľovi.

Príklad 3:
Počas služobnej cesty vybavujete prácu na 
svojom notebooku. Zrazu zistíte, že Váš prí-
sediaci v lietadle sa priveľmi zaujíma o to, 
čo robíte, pozoruje obrazovku Vášho note-
booku a začal si robiť poznámky. 

Požadované správanie: 
Okamžite by ste mali prerušiť prácu na svo-
jom notebooku, kým nebudete mať viac sú-
kromia. 

15. Nariadenia týkajúce sa  
dovozu a vývozu

Pravidlo: 
Sme povinní dodržiavať všetky platné záko-
ny o vývoze a dovoze, vrátane uvalených 
sankcií a embárg, a ďalšie predpisy, nariade-
nia, vyhlášky alebo politiky vrátane akých-
koľvek usmernení výkonnej rady spoloč-
nosti Continental, ktorá kontroluje prenos 
alebo prepravu komodít a technológií spo-
ločnosťou Continental. 

Vysvetlenie: 
Existujú situácie, kedy nie je možné určité 
výrobky, softvér alebo technológie spoloč-
nosti Continental kvôli embargu alebo iným 
obmedzeniam preniesť alebo dodávať do 
určitých krajín. Ak je export možný len po 
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získaní predpísaných licencií, je treba 
 kontaktovať oddelenie pre riadenie expor-
tu, ktoré zabezpečí získanie potrebných 
 licencií.
 
Ak je uplatnenie predpisov o vývoze alebo 
dovoze nejasné alebo vyvoláva ďalšie otáz-
ky, je potrebné danú záležitosť prekonzulto-
vať so zodpovednou osobou alebo oddele-
ním pre riadenie exportu a ciel. 

Príklad 1:
Zákazník Vás požiada, aby ste dodali výrob-
ky novému zákazníkovi so sídlom v krajine, 
ktorá podlieha vývozným obmedzeniam. 
Neviete, či máte, resp. smiete splniť požia-
davku zákazníka. 

Požadované správanie:
Spýtajte sa oddelenia pre riadenie exportu, 
ako máte túto požiadavku vyriešiť. Možnosť 
expedície závisí od veľa faktorov, napr. od 
krajiny, do ktorej má byť tovar expedovaný, 
od výrobku, ktorý má byť dodaný a od 
toho, ako a kto má výrobok používať. 

Príklad 2: 
Pracujete pre spoločnosť Continental so 
sídlom v USA a chcete dodávať výrobky z 
USA do Izraela a na Kubu, avšak neviete, či 
je to dovolené. Čo máte urobiť?

Požadované správanie: 
Na pomoc si musíte zavolať oddelenie pre 
riadenie exportu, a to ešte predtým, ako za-
čnete priamo alebo nepriamo obchodovať 
s dotknutými krajinami. 

Príklad 3:
Pracujete v Regensburgu a pripravujete sa 
na stretnutie v štáte mimo EÚ. Na účely pre-
zentácie plánujete priniesť na stretnutie 
vzorky výrobného materiálu. Keďže výrob-
ný materiál je malý, zvažujete, že ho prepra-
víte v príručnej batožine. Čo urobíte?

Požadované správanie:
Prevoz výrobkov v príručnej batožine tak, 
ako je popísané v príklade vyššie, so sebou 
nesie riziko nezákonného neodvedenia 
dane alebo cla. Všetky výrobky, ktoré vyvá-
žate alebo dovážate, musia byť správne 
preclené a musia sa podrobiť vývozným 
kontrolám. Pri dovoze nesmú byť dodávky 
v príručnej batožine prepravované cez 
 takzvaný „zelený kanál“ . Uistite sa, že ste 
pred Vaším odchodom boli informovaný o 
všetkých relevantných dovozných a vývoz-
ných predpisoch (vrátane kontroly pri vývo-
ze) príslušných krajín a Vaše colné oddele-
nie alebo oddelenie riadenia exportu je in-
formované. Taktiež sa uistite, že na 
hraniciach budete mať pri sebe všetky 
 potrebné dokumenty (v súvislosti s dovo-
zom a vývozom). Tieto pravidlá platia aj pre 
kuriérov onboard.

16. Súlad s daňovými predpismi

Pravidlo:
Uvedomujeme si našu spoločenskú zodpo-
vednosť pri plnení daňových povinností a 
vyhlasujeme, že dodržiavame národné a 
medzinárodné daňové predpisy. Zabezpe-
čujeme správne odvádzanie daní a zaruču-
jeme plnenie našich povinností poskytovať 
súčinnosť správcom dane.

Vysvetlenie:
V nadväznosti na naše globálne pôsobenie 
a rozvoj nových trhov sme povinní zabez-
pečiť súlad s množstvom rôznych daňo-
vých predpisov. Dodržanie daňových pred-
pisov nám pomáha získať si dôveru zákaz-
níkov, správcov dane a aj verejnosti. 
Akékoľvek nezrovnalosti môžu korporácii 
Continental spôsobiť značnú finančnú ujmu 
a poškodenie reputácie, a môžu mať nega-
tívne dôsledky aj priamo pre zodpoved-
ných pracovníkov.

Príklad:
Zodpovedáte za vedenie účtovníctva urči-
tých obchodných transakcií, ako sú napr. 
vecné náklady (náklady za údržbu) a výrob-
né náklady. Určitý projekt prekročí už na za-
čiatku finančného roka naplánované investí-
cie. Z toho dôvodu dostanete pokyn, aby 
ste zvýšené náklady zaúčtovali ako náklady 
na údržbu, hoci ide úplne evidentne o in-
vestíciu, a teda o kapitalizované výrobné 
náklady.

Požadované správanie:
Náklady zaúčtujte v súlade s právnymi 
predpismi. Všetky obchodné transakcie mu-
sia byť zaevidované v účtovníctve v súlade 
s obchodno-právnymi a daňovými predpis-
mi, pretože účtovníctvo je podkladom pre 
daňové priznanie. Chyby v účtovníctve 
môžu viesť k chybným daňovým prizna-
niam a nadväzujúcim negatívnym násled-
kom pre našu spoločnosť.

III. III. Ohlasovanie porušení 
Etického kódexu a s tým 
spojená ochrana

Spoločnosť Continental vyzýva všetkých 
zamestnancov, aby v dobrej viere, s dôve-
rou a bez strachu z postihu ohlasovali po-
dozrenia z porušenia Etického kódexu. 

Spoločnosť Continental nebude tolerovať 
žiadne odvetné opatrenia, diskrimináciu ale-
bo disciplinárne postihy voči niekomu, kto 
v dobrej viere nahlásil podozrenie o poku-
se, vykonanom alebo údajnom pochybení 
alebo porušení ustanovení Etického kódexu 
spoločnosti Continental. 

Porušenia Etického kódexu spoločnosti 
Continental môžete nahlásiť na horúcej lin-
ke Compliance a boja proti korupcii. 

Spoločnosť Continental berie všetky pod-
nety vážne. Vždy chránime identitu osôb, 
ktoré chcú zostať v anonymite. Prešetruje-
me všetky podnety.

Kontaktné informácie horúcej linky 
 Compliance a boja proti korupcii:

Medzinárodné telefónne číslo
0049 (0) 1802 38 44 27 

Internetová adresa 
https://continental.integrityplatform.org
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