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V súlade s naším Kódexom obchodného 
správania, podporuje CEVA slobodu 
podnikania a spravodlivú hospodársku 
súťaž. Ako globálny článok dodávateľského 
reťazca je CEVA úspešná vďaka 
podnikaniu na voľnom trhu. Mnoho štátov 
a jurisdikcií, v ktorých firma podniká, 
zaviedlo protimonopolné zákony alebo 
zákony na ochranu hospodárskej súťaže, 
ktoré podporujú voľný, energický a 
konkurenčný trh v prospech spotrebiteľov 
a hospodárskej súťaže. Protimonopolné 
orgány majú právo uložiť veľmi vysoké 
pokuty firmám, ktoré porušujú zásady 
spravodlivej konkurencie. Firmám môže byť 
tiež nariadené uhradiť odškodné, niekedy 
môže porušenie protimonopolných 
zákonov iniciovať trestné stíhanie 
a zamestnancom môže hroziť trest odňatia 
slobody.
 
Z týchto dôvodov je firemnou zásadou 
konkurovať v súlade so zákonmi, 

spravodlivo a eticky a úplne dodržiavať 
všetky protimonopolné predpisy a zákonov 
o ochrane hospodárskej súťaže. Budeme sa 
uchádzať o zákazníkov a viesť spoluprácu 
na základe hodnôt, otvorenej konkurencie 
a zaisťovať zákazníkom služby najvyššej 
kvality. Keďže „sa počíta dojem“, každý 
z nás sa musí vyvarovať jednaniu, ktoré 
by malo charakter porušenia firemnej 
politiky a pravidiel o nekalej súťaži alebo 
ochrany konkurencie. Táto politika a tiež 
protimonopolné školenie CEVA vám povie, 
ako toho dosiahnuť.

Táto Politika sa týka všetkých 
zamestnancov CEVA na celom svete 
a všetkých spoločností a osôb, ktoré pracujú 
pre alebo v mene firmy CEVA.

Účel a použitie

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 
SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 

PRAVIDLÁOZNAMOVANIEÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA
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Konkurenti

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 
SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 

PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Správanie medzi konkurentmi
Protimonopolné zákony 
a zákony o ochrane 
hospodárskej súťaže zakazujú 
určitý druh zmlúv a správanie 
medzi konkurentmi. Táto 
časť politiky rysuje presné 
hlavné zásady, ktoré treba 
mať na pamäti v kontakte 
s konkurentmi.

Tajná dohoda s konkurenciou (cenové 
dohody, rozdelenie si trhu a priradenie 

zákazníkov)

Prvou a najdôležitejšou 
vecou, ktorú musí CEVA robiť 
samostatne, je stanovenie 
cien. Klasickým príkladom 

nelegálneho správania medzi 
konkurentmi sú formálne 
alebo neformálne zmluvy, 
ktoré sa týkajú „stanovovania“ 
alebo „stabilizovania“ cien – 
inými slovami, dohody medzi 
konkurentmi, aké ceny budú 
ponúkať, namiesto stanovenia 
vlastných, nezávislých cenníkov. 

Stanovenie cien 
ruší konkurenciu 
a poškodzuje 
zákazníkov. 

Zákony o ochrane 
hospodárskej súťaže nielenže 
zabraňujú cenové dohody, 
ale tiež uzatváraniu dohôd 
o podmienkach predaja medzi 
konkurentmi, ktoré majú vplyv 
na ceny, teda zľavy, úverové 
podmienky, načasovanie 
a oznámenie cenových zmien, 
použitie cenových vzorcov 
a rebríčkov a iné podobné 
položky. 

Stanovujeme teda všetky 
ceny a príplatky samostatne, 
na základe vlastných analýz, 
informácií od zákazníkov 
a voľne dostupných informácií. 
Nekonzultujeme ceny, 
ponuky, zisky, rozdelenie 

zákazníkov alebo destinácií, 
ani iné obchodné podmienky 
s konkurentmi a nikdy nerobíme 
formálne alebo neformálne 
dohody s konkurenciou. 

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA
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Konkurenti

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 
SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 

PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Správanie medzi konkurentmi
Nevymieňame si informácie 
o citlivých otázkach, ako sú 
prémie, provízie, poplatky, 
príplatky, ponuky alebo 
podmienky a pod., ani 
nedohadujeme s konkurenciou 
kapacitné limity, rozdelenie 
trhov alebo druhu činnosti. 
Nedohodneme a dokonca ani 
nediskutujeme s konkurenciou, 
či počítať, nepočítať alebo 
zvýšiť akékoľvek príplatky, dane 
alebo iné náklady, vrátane tých, 
ktoré sú stanovované zákonmi. 
(V určitých prípadoch môžu 
prebiehať debaty s konkurentmi 
o tom, ako splniť technické 
požiadavky, stanovené právnymi 
predpismi – ale len v prípade, 
že to bude vopred schválené 

právnym oddelením). Všetci 
zamestnanci sú povinní 
dodržiavať firemné procesy 
určovania cien a príplatkov 
definované v Obchodných 
pravidlách CEVA .

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/PINCS.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/PINCS.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Pages/CBR.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Pages/CBR.aspx
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Konkurenti

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 
SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 

PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Otázky a odpovede
 
Otázka q 
Začali platiť nové predpisy pre náš sektor, ktoré si budú vyžadovať zavedenie operačného procesu, novú systémovú aplikáciu 
a koordináciu s našimi dodávateľmi (špedíciami), ktorých požiadavky musíme splniť. Spôsobí to dodatočné náklady a firma 
sa musí rozhodnúť, či ich prenesie (alebo neprenesie) na našich zákazníkov, zavedením nového príplatku, ak sa tak rozhodne, 
stanoviť výšku tohto príplatku, či ju zaviesť ako poplatok bez rabatu alebo s rabatom „x“. V tejto situácii niektorí z našich 
konkurentov začali posielať e-maily (dostal si kópiu), skúšajú sa dohodnúť, čo sa každý z nich chystá urobiť a nejakým spôsobom 
zjednotiť svoje kroky, aby nespôsobili otrasy na trhu.  Znamená to porušenie zákona? Ako mám postupovať?

Odpoveď q
Zdieľanie cenových informácií medzi konkurentmi znamená porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže. CEVA má stanovovať svoje 
ceny, vrátane všetkých povinných poplatkov, jednostranne, na základe vlastnej štruktúry nákladov a vlastných rozhodnutí, či započítať 
dodatočné náklady. Správnym konaním bude kontaktovať Oddelenie pre dodržiavanie etiky, poradiť sa, ako odpovedať na takéto e-maily 
a rozhodnúť o veciach, týkajúcich sa nového príplatku v súlade s Obchodnými pravidlami CEVA (7.2).

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA
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Konkurenti

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 
SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 

PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Pre každú firmu je kľúčová 
schopnosť získať informácie 
o konkurencii, aby sa mohla 
rozhodovať o stratégii a zaistiť 
si konkurencieschopnosť. 
Ale môžeme to robiť iba 
v súlade s pravidlami. V súlade 
s firemnou politikou CEVA 
nie je prípustné, aby boli 
odosielané alebo prijímané 
informácie o cenách, ponukách 
alebo cenníkoch, alebo iných 

dôverných informáciách od 
alebo smerom ku konkurencii, 
priamo, alebo nepriamo, 
písomnou alebo ústnou 
formou.

Informácie, týkajúce sa cien 
a príplatkov konkurencie alebo 
iné informácie, týkajúce sa 
konkurentov, môžeme získavať: 
(A) z verejne prístupných 
zdrojov alebo (B) od zákazníkov 

v určitých situáciách a nikdy 
nie v rozhovore alebo inej 
komunikácii s konkurenciou. 
Napríklad je možné využiť 
všetky verejne dostupné 
materiály (prieskumy trhu, 
reklama konkurencie a pod.). 
(CEVA sa nesmie zúčastniť 
žiadnych takýchto prieskumov 
ani dávať podklady pre 

takéto prieskumy bez 
predchádzajúceho schválenia 
Právnym oddelením). Zákazník 
môže poskytnúť takéto 
informácie vo vlastnom 
záujme, napríklad aby znížil 
cenu (ale my sami nesmieme 
o takéto informácie žiadať 
ani využiť zákazníka, aby dal 
takéto informácie zákazníkovi)

Získavanie 
informácií  
(získavanie informácií 
o konkurencii) 

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA
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Konkurenti

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 
SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 

PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Je rozumné dokumentovať 
dátum a zdroj informácie, 
o ktorú sa opieraš, aby neskôr 
neboli pochybnosti, že bolo 
prijaté správne rozhodnutie. 
Nie je vhodné používať 
nedbalý slovník (napr. nedbalo 
napísaný e-mail, nejasné 
formulácie,  zveličovanie), 
ktoré vytvárajú dojem, že 
robíte niečo nevhodné, i keď 
tomu v skutočnosti tak nie je. 

V každom prípade získanie 
informácie o konkurencii, 
dokonca náhodne, je veľmi 
citlivou otázkou a môže 
znamenať porušenie zákona. 
V takomto prípade je 

potrebné sa skontaktovať 
s Oddelením pre dodržiavanie 
etiky, aby sme dostali 
návod, ako sa zachovať. 
V prípadoch, že konkurent je 
zároveň zákazníkom alebo 
dodávateľom firmy, je nutné 
stanovenie cien voči firme 
alebo firmou podľa daného 
vzťahu. Ale musíte obmedziť 
výmenu a používanie týchto 
informácií len na to, čo je 
potrebné pre tento vzťah a nie 
v širšom kontexte. 

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA
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Konkurenti

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 
SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 

PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Otázky a odpovede
 
Otázka q 
Jeden z vašich kolegov pracoval v minulosti pre jedného z našich konkurentov.  Jedného dňa  dostanete e-mail, ktorý obsahuje 
dokument pochádzajúci od tohto konkurenta. Váš kolega v spomínanom e-maile píše, že ho od konkurenta získal, keď odtiaľ 
odchádzal a že môže obsahovať cenné informácie o projekte, na ktorom práve pracujete. Môžete takéto informácie použiť?

Odpoveď q
Nie, takéto informácie sa nemali do našej firmy dostať. Nesmiete tieto informácie využiť a bezodkladne musíte oboznámiť Oddelenie pre 
dodržiavanie etiky, aby tieto informácie boli dané do karantény a bolo zaistené, že rozhodnutie bude správne a neskazené  nesprávnymi 
informáciami.  

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA
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Konkurenti

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 
SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 

PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Tajná dohoda
Inou vecou, ktorú protimonopolné 
zákony zakazujú, sú tajné dohody 
v rámci výberových konaní. Tajné 
dohody sú schémy, na ktorých súťažiaci 
konkurenti spoločne pracujú na vytváraní 
ponúk pre zadávateľa, bez vedomia 
a súhlasu zadávateľa, s cieľom získať 
objednávku tovarov alebo služieb za 
vopred dohodnutú cenu alebo vopred 
stanoviť minimálnu cenovú hladinu, 
ktorú žiadny z „konkurentov“ neprekročí, 
takže ktokoľvek vyhrá výberové konanie, 
bude mať väčší zisk. Tajné dohody sú 
protikonkurenčné, pretože stanovená cena 
bude neprimerane vysoká.

Existujú rôzne druhy tajných dohôd, ale 
hlavné typy, ktoré sa vyskytujú v našom 

sektore, sú založené na ohraničeniu ponúk 
a dávaní zdvorilostných ponúk. Dávanie 
zdvorilostných ponúk spočíva v tom, 
že „konkurenti“ dávajú ponuky, ktoré 
zadávateľ určite zamietne, pretože je príliš 
vysoká cena alebo sú neakceptovateľné 
podmienky, s cieľom vytvoriť zdanlivo 
legitímne ponuky a zároveň zabezpečiť, 
aby vopred pripravený “súťažiaci” vyhral 
výberové konanie. V inom druhu tajnej 
dohody konkurenti dohodnú, že každá 
predložená ponuka nebude nižšia 
ako stanovené minimum, takže môžu 
konkurovať v iných aspektoch ponuky 
a firma, ktorá získa objednávku, na nej 
viac zarobí.

Vo firme CEVA sú všetky druhy tajných 
dohôd zakázané. Keď konkurenti vytvárajú 
tajné dohody, brzdia voľnú súťaž, rovnako 
aj keď stanovujú ceny. Predkladanie 
ponúk na spoločné alebo zviazané služby 
s konkurentmi je dovolené, pokiaľ je to 

na žiadosť zákazníka a s jeho vedomím 
a súhlasom. Avšak aj v takomto prípade 
je vymieňanie a využitie týchto informácií 
striktne vymedzené podľa toho, čo je 
nevyhnutné pre danú reláciu a nemôžu 
byť použité v širšom kontexte. 

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA
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Konkurenti

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 
SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 

PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Otázky a odpovede
 
Otázka q 
Jeden z našich globálnych zákazníkov prizval firmu CEVA k účasti na výberovom konaní. Podmienky zadania takmer nie je 
možné splniť. Môžeme sa poradiť s konkurentmi a dohodnúť sa, že sa nikto nezúčastní výberového konania, s cieľom prinútiť 
zadávateľa zmeniť podmienky zadania alebo dohodnúť určité minimálne podmienky, ktoré nám umožnia získať príslušný zisk?

Odpoveď q
Nie, CEVA môže jednostranne rozhodnúť, že sa nezúčastní výberového konania na základe vlastných analýz hodnôt alebo ziskovosti 
účasti. Avšak akékoľvek dohody s konkurentmi o neúčasti na výberovom konaní by boli považované za prekročenie tejto politiky 
a protimonopolných nariadení a zákonov o ochrane hospodárskej súťaže.

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA
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Konkurenti

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 

SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 
PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Protimonopolné predpisy 
a zákony o ochrane 
hospodárskej súťaže zabraňujú 
všetky dorozumievania, 
plány alebo dohody  medzi 
konkurentmi o bojkotovaní 
alebo odmietnutí spolupráce 
s treťou osobou (alebo 
vykonávaní dodávok pre ňu). 
Napríklad, konkurenti nemôžu 
dohodnúť, že odstrihnú 
zákazníka, rozhodnúť, aby 
nevyužíval služby dodávateľa, 
zmeniť úverové podmienky 
tretej osoby, ani dohodnúť 
s konkurentmi iný aspekt 
obchodnej spolupráce. 
Konkurenti sa môžu slobodne 

a samostatne rozhodovať – nie 
však spoločne. 

Bojkotovanie alebo odmietnutie obchodnej spolupráce s treťou 
osobou
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Konkurenti

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 
SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 

PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Otázky a odpovede
 
Otázka q 
Známy, ktorý pracuje pre konkurenta volá a sťažuje sa na určitého spoločného zákazníka. Tento zákazník sa snaží nastoliť 
nevýhodné podmienky splatnosti, zredukovať limity zodpovednosti a zaviesť iné podmienky, ktoré váš známy považuje za 
neoprávnené. Vy máte samozrejme rovnaký názor na vec. Váš známy navrhuje, že by malo zmysel, ak by obe strany na nejaký 
čas odmietli spoluprácu tomuto zákazníkovi, aby bol prinútený zmeniť podmienky za rozumnejšie. Je toto dovolené?

Odpoveď q
Nie. Ak CEVA nemôže prijať obmedzenie podmienok v zmluve, tak sa CEVA samostatne rozhodne, či bude s daným zákazníkom 
spolupracovať. Tá istá zásada platí pre spoluprácu s dodávateľmi. V širšej perspektíve, nikdy nesmieme odmietnuť ceny alebo obchodné 
podmienky zákazníka spolu s konkurenciou (okrem malých výnimiek, ktoré budú popísané v ďalšej časti tejto politiky).

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA
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Konkurenti

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 

SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 
PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Konkurenti môžu spolupracovať v rámci 
stanovených spoločných podnikov a dohôd 
o subdodávkach, ktoré majú dôvodné a legitímne 
ciele. V určitých situáciách môžu takéto spojenia 
pomáhať hospodárskej súťaži a prinášať 
zákazníkom úžitok.  Avšak, keďže spoločné podniky 
vyžadujú spoluprácu konkurenčných firiem, 
vytvárajú pochybnosti, súvisiace s vytváraním 
monopolu a pred uzatvorením takéhoto druhu 
zmluvy je to potrebné konzultovať s Právnym 
oddelením. 

Joint venture / Subdodávky 
konkurentom
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Konkurenti

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 
SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 

PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Otázky a odpovede
 
Otázka q 
CEVA musí zabezpečovať služby door to door na celom svete. V niektorých štátoch nevlastníme flotilu nákladných vozidiel, 
ktoré by zabezpečili koncovú dodávku do skladu zákazníka. Aby sme mohli zabezpečiť požadovanú službu, musíme objednať 
túto službu u malej, lokálnej špedičnej firme, ktorej výber musí predchádzať získanie cenových ponúk od niekoľkých rôznych 
dodávateľov. Je toto dovolené? 

Odpoveď q
Aj v prípade, že špeditér je malou lokálnou firmou, môže byť naším konkurentom. Uzatváranie subdodávateľských zmlúv s konkurentmi 
je prípustné, ak k tomu existuje obchodný dôvod, ktorý v tom prípade spočíva v tom, že nevlastníme nákladné vozidlá v danom 
štáte a musíme zabezpečiť služby, ktoré náš zákazník požaduje. Znamená to výnimku z pravidla o nedohadovaní cien s konkurentmi. 
V takýchto prípadoch môže CEVA dohadovať ceny so subdodávateľom, ak sa táto cena týka určitej zmluvnej služby a nie je využitá na 
iné účely, než službu subdodávky.

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA
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Obchodné združenia

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 

SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 
PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Obchodné združenie je skupina 
osôb alebo firiem (niekedy vrátane 
konkurentov), ktoré sa združujú, aby 
sa dohadovali na úlohách, spojených 
so spoločným podnikaním. Obchodné 
združenia a tiež iné priemyselné skupiny 
môžu slúžiť legitímnym účelom. Avšak 
členstvo alebo podiel firmy v takýchto 
združeniach môže spôsobiť zvláštne 
pochybnosti, pretože sú s ním často 
spojené stretnutia a tiež iné skupinové 
aktivity medzi konkurentmi, kde sa môžu 
objavovať otázky citlivého charakteru. 
Citlivé otázky sú napríklad: 

Obchodné združenia spojené s našou 
základnou činnosťou (ako špedícia, 
logistika, colné služby, alebo spojené so 
supply chain a ďalšie, kde sa s najväčšou 
pravdepodobnosťou bude v kontakte 
s konkurentmi) musia prejsť našou 
schvaľovacou procedúrou obchodného 
združenia, ako bolo vymedzené v   
Smerniciach pre obchodného združenia. 

Zamestnanci nesmú vstupovať ani sa 
podieľať na činnostiach obchodného 
združenia, ak nedostali súhlas, požadovaný 
schvaľovacou procedúrou obchodných 

združení CEVA. Pri podieľaní sa 
na obchodných združeniach 
je potrebné vždy dodržiavať 
Smernice pre obchodné 
združenia a dbať o to, 
aby neboli porušené naše 
protimonopolné povinnosti.

o ceny, príplatky, provízie, odmeny a iné 
poplatky,

o termíny alebo výška zavádzaných cien 
alebo cenových zmien

o náklady alebo zisky,
o platobné podmienky,
o spôsoby, zásady, plány (skutočné alebo 

potenciálne) alebo stratégie určovania 
cien, iba ak boli určené v rámci procesu 
potvrdenia obchodného združenia, 
určeného v našich Smerniciach pre 
obchodného združenia ion 

o Ponuky.

HLAVNÁ STRANA

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
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Trade Associations

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 

SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 
PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

 
Otázka q 
Bola zrealizovaná procedúra požadovaná Smernicami pre obchodné združenia a bolo rozhodnuté o vašej účasti v Združení 
špeditérov vášho štátu. Prebieha globálne stretnutie združenia a boli ste pozvaní k účasti a prezentácii na výročnej schôdzi 
združenia. Môžete sa zúčastniť bez ďalších pochybností/aktivít?

Odpoveď q
Okrem realizácie prvého kroku, teda získania súhlasu s členstvom/účasťou v združení, čo umožňuje účasť na schôdzi, samo o sebe to 
nevylučuje možnosť ohrozenia narušenia protimonopolných opatrení. Je potrebné najskôr získať  agendu schôdze a skontrolovať, či 
neobsahuje potenciálne citlivé témy, ktoré sú v rozpore s protimonopolnými predpismi. Ak si nie ste istí, či niektorá téma neznamená 
riziko, treba agendu poslať na Oddelenie pre dodržiavanie etiky, aby ste získali vhodnú radu. Aj keby sa v agende objavili problematické 
témy, pracovníci Oddelenia pre dodržiavanie etiky pomôžu vyjednať so združením ich odstránenie z agendy, aby bola možná vaša účasť.

Otázky a odpovede

HLAVNÁ STRANA

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
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Zákazníci a dodávatelia

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 

SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 
PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Všeobecne vzaté, firma môže slobodne obchodne spolupracovať alebo nespolupracovať s ľubovoľnou 
osobou a môže slobodne vyberať zákazníkov, dodávateľov a subdodávateľov. CEVA musí prijímať také 

rozhodnutia nezávisle a nesmú byť na základe dohôd a dorozumievania sa s konkurentom.

Nechcené získanie informácie

V mnohých prípadoch môžeme pracovať s informáciami, ktoré nám dajú zákazníci 
alebo dodávatelia. Avšak, ak získame informáciu od zákazníka, dodávateľa alebo 
subdodávateľa náhodne, je treba byť ostražitým s použitím takejto informácie.

Navyše dodávatelia a subdodávatelia nesmú byť využívaní ako prostredníci pri 
získavaní citlivých informácií od konkurencie alebo o nej.

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami
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Zákazníci a dodávatelia

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 

SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 
PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Otázky a odpovede
 
Otázka q 
Dodávateľ vám náhodou prezradil informáciu o cenníku  konkurenta. E-mailová správa bola určená konkurencii, ale boli ste 
omylom priradení k adresátom. Môžete využiť takúto informáciu?

Odpoveď q
Prijatie takéhoto e-mailu nie je priestupkom, avšak neoprávnené jednanie môže byť prekročením zákona. Problémom môže byť 
odstránenie e-mailu, odoslanie ho inej osobe alebo použitie tejto informácie bez vedomia iných. V takýchto prípadoch sa treba 
skontaktovať s Oddelením pre dodržiavanie etiky, aby ste získali správne inštrukcie.

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami
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Zákazníci a dodávatelia

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 

SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 
PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Viazaný predaj
Viazaný predaj je praktickou požiadavkou, že 
zákazník zakúpi jeden produkt alebo službu preto, 
aby získal iný produkt alebo službu, ktorú fakticky 
nepotrebuje. Nesmie sa vyžadovať od zákazníka, 
aby zakúpil produkt alebo službu, o ktorú nemá 
záujem, ako podmienku umožnenia nákupu toho, 
čo naozaj chce.

Všeobecný zákaz viazaného predaja sa netýka 
legitímnej snahy predať niekoľko produktov 
a služieb ako balík, pod podmienkou, že predajca 
je pripravený ponúknuť každý z týchto produktov 
či služieb zvlášť, za samostatnú reálnu cenu, 
pričom ponúkanie produktov či služieb samostatne 
je realizované z ekonomického (alebo iného) 
hľadiska. Napríklad je prípustné spojiť do jedného 
balíčka niekoľko služieb a predať ich za nižšiu 
celkovú cenu, aby sme primäli zákazníka k nákupu 
väčšieho množstva, ale nie je možné požadovať, 
aby zákazník kúpil jednu službu preto, aby zároveň 
mohol kúpiť inú.

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami
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Zákazníci a dodávatelia

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 

SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 
PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Otázky a odpovede
 
Otázka q 
Potenciálny zákazník má záujem nakúpiť špedičné služby. Môžeme mu ponúknuť špedičné služby, ale iba vtedy, ak ich zákazník 
objedná spolu s colnými službami?

Odpoveď q
Nie. Je to dovolené iba vtedy, ak by ste mohli ponúknuť tieto služby zvlášť. Takéto služby nesmú byť „viazané“ a vyžadovať, aby ich 
zákazník zakúpil obe namiesto každej zvlášť.

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami
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Zákazníci a dodávatelia

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 

SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 
PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Dohoda o reciprocite
Dohoda o reciprocite je praktikou, kde sa kupujúci rozhodne pre 
nákup produktu od predávajúceho pod podmienkou, že predajca 
na oplátku kúpi produkt od kupujúceho alebo firmy s ním spojenej. 
Protimonopolné zákony všeobecne zakazujú tento druh dohôd, 
pretože brzdia obchodnú súťaž umelým vynútením nákupu, ktorý 
by inak jedna zo strán nezrealizovala. Ako príklad v súvislosti 
s firmou CEVA môže byť počítačová firma, ktorej CEVA zaisťuje 
logistické služby a od ktorej zároveň kupuje počítače. Tieto dva 
aspekty vzťahu musia byť oddelené. Zabezpečovanie logistických 
služieb a nákup počítačov ako nezávislé rozhodnutia a záležitosti.

Všetky rozhodnutia, týkajúce sa nákupov musia byť prijímané 
výhradne na základe faktorov, akými sú cena, kvalita, podmienky 
predaja a spoľahlivosť dodávateľa – nie dohody, keď realizujeme 
nákup, aby sme získali objednávku. Firma nesmie brať na zreteľ iné 
faktory. 

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami
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Zákazníci a dodávatelia

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 

SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 
PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Otázky a odpovede
 
Otázka q 
Môžem kúpiť službu/výrobok od jedného z našich dôležitých zákazníkov v nádeji, že zákazník si zakúpi ďalšie služby od CEVA?

Odpoveď q
Zákazník je v tomto prípade dodávateľom firmy. Výber dodávateľa firmy sa musí riadiť pravidlami politiky nákupu firmy a procedúrou 
nákupu, ktorá je založená na kvalite, servise a cene. Ak po vykonaní analýzy určíme, že dôležitý zákazník je zároveň dodávateľom 
s najlepšou ponukou, môžeme od neho služby kúpiť. Avšak s ním nesmieme uzatvoriť dohodu, týkajúcu sa získania čohokoľvek na 
oplátku.

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami
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Zákazníci a dodávatelia

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 

SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 
PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Vittorio Aronica has been appointed Senior Vice President 
of IS&S for the Americas Region.  Vittorio is a deeply 
experienced information technology professional who most 
recently served as SVP of IS&S for CEVA’s SEMEA Region in 
Milan, Italy.  He joined CEVA in 2007.  

Vittorio has almost 30 years of experience in information 
technology and is known for the innovation and 
entrepreneurial spirit he brings to the function.  He 
is particularly passionate about Business Process 
Transformation and was recently awarded Best Innovation 
Project by SMAU Italy and the Politecnico of Milan for the 
region’s new TMS and Control Tower operational center.

Prior to CEVA, Vittorio was Sales and Marketing Operations 
Manager for T-Systems Italia SpA – Deutsche Telekom, 
where he had responsibility for commercial operational 
management including sales target assignment, pipeline 
management, quarterly and annual sales forecasts and 
management of the Corporate CRM (Siebel on Demand).  
Other professional experience includes senior roles at 
Commerce One Srl, INTESA SpA (a joint venture between IBM 

Italia and Fiat), Xerox Corp., and Ing. Camillo Olivetti SpA. 

Vittorio is based in Houston and began his new role in 
January.   

Zmluvy zaručujúce exkluzivitu 
zahŕňajú praktiku obmedzenia 
možností zákazníkov alebo 
dodávateľov vykonávať 
obchod s konkurenciou bez 
oprávneného účelu. Oprávnený 
účel môže byť napríklad 
realizácia značnej vstupnej 
investície. Ak je potrebné 
realizovať vstupnú investíciu, je 
možné požadovať exkluzivitu. 
Za určitých podmienok sú 
zmluvy zaručujúce exkluzivitu 
povolené, ale je aj tak potrebné 
toto konzultovať s Oddelením 
pre dodržiavanie etiky. Toto 
oddelenie môže v týchto veciach 
poradiť.

Zmluvy zaručujúce exkluzivitu

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami
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Zákazníci a dodávatelia

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 

SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 
PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Otázky a odpovede
 
Otázka q 
Jeden z našich hlavných zákazníkov, pre ktorého zabezpečujeme logistické služby, nás prosí o skladovanie vakcín navyše 
k štandardným službám skladovania, firma musí zaviesť systém kontroly teploty v sklade, zamestnať navyše personál na obsluhu 
týchto produktov a možno aj získať povolenie mestského úradu na ich skladovanie. Ak zmluva, zaručujúca exkluzivitu znamená 
porušenie protimonopolných zákonov a zákonov o ochrane hospodárskej súťaže, tak ako môže firma ochrániť návratnosť svojej 
investície (Return On Investment)?

Odpoveď q
Keďže firma musí najskôr investovať, aby splnila požiadavky zákazníka, je to je úplne v poriadku, aby zmluva so zákazníkom zahŕňala 
klauzulu o tom, že po dobu trvania zmluvy sa zákazník zaväzuje poskytnúť spoločnosti exkluzivitu na skladovanie svojich vakcín.

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami
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Protimonopolné predpisy všeobecne zakazujú 
monopolné správanie, napríklad všeobecne 
zakazujú firmám získavať monopolné 
postavenie na určitom trhu alebo zneužívanie 
monopolného postavenia na trhu.
Druhom monopolného jednania je dravá 
cenová politika, keď firma predáva produkt 
alebo službu za nezákonne nízku cenu 
(obyčajne pod cenou nákladov po určitú 
dobu) so zámerom vytlačenia konkurentov 
z trhu alebo vytvorenia bariéry pre 
potenciálnych nových konkurentov. Ak 
konkurenti alebo potenciálni konkurenti nie 
sú schopní udržať rovnaké alebo nižšie ceny 
bez finančných strát, ukončujú činnosť alebo 
sa rozhodnú činnosť nezahajovať. „Dravec“ 
má vtedy menej konkurentov na trhu 
a môže podnikať ako monopol. Politika CEVA 
zakazuje dravú cenovú politiku a podobné 

nezákonné monopolné jednanie.

Jednostranné jednanie

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 

SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 
PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Dravá cenová politika

ÚČELHLAVNÁ STRANA
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Jednostranné jednanie

Jednoducho  kliknite na záložky a odkazy alebo použite klávesu so šípkami

KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 

SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 
PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Otázky a odpovede
 
Otázka q 
Rozhodujete sa, že ponúknete cenu, ktorá je nižšia ako sú náklady na nasledujúcich šesť mesiacov, aby ste vytlačili konkurentov 
z trhu v najbližšom období a zároveň dlhodobo obmedziť konkurenciu. Je toto dovolené?

Odpoveď q
Toto je „dravá cenová politika“. Ak máš dominantné postavenie na trhu, znamenalo by to porušenie zákonov o ochrane hospodárskej 
súťaže. Na základe toho firma nesmie používať dravú cenovú politiku ani iné praktiky, stratégie alebo taktiky, ktoré sa môžu vysvetľovať 
ako praktiky, majúce za cieľ poškodenie alebo odstránenie konkurencie alebo konkurentov. Je potrebné sa poradiť s Oddelením pre 
dodržiavanie etiky pred zavádzaním akýchkoľvek podobných praktík, stratégií alebo taktík.

ÚČELHLAVNÁ STRANA
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HLAVNÁ STRANA ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 
SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ 

PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Oznamovanie

Oznamovanie
Niektoré protimonopolné otázky môžu byť komplikované alebo mätúce. Ak 
si nie ste niečím istí, pýtajte sa! V prípade pochybností sa treba obrátiť na 
Oddelenie pre dodržiavanie etiky, než o niečom rozhodnete. A ak vás náhle 
konkurent postaví do trápnej pozície (napríklad začnúc rozhovor o tom, čo 
je podľa vás nezákonné), slušne ale rozhodne a okamžite prerušte rozhovor 
a obráťte sa s prosbou o pomoc na Oddelenie pre dodržiavanie etiky.

V prípade porušenia alebo podozrenia z porušenia tejto politiky alebo 
protimonopolných pravidiel a zákonov o ochrane hospodárskej súťaže, musia 
zamestnanci oznámiť danú situáciu ktorémukoľvek z dostupných spôsobov: 
nadriadenému, Oddeleniu pre dodržiavanie etiky, Právnemu oddeleniu, na 
infolinku pre dodržiavanie etiky – nezávisle, s kým sa musíte skontaktovať, 
aby ste zaistili, že problém bude vyriešený.

ÚČEL KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA
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ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI OBCHODNÉ 
ZDRUŽENIA ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 

SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Kľúčové pravidlá

Kľúčové pravidlá, ktoré si treba zapamätať!
Konkurenti

• Zákaz dohadovania cien

• Zákaz diskutovať o citlivých témach (cenách, poplatkoch, doplatkoch, nákladoch a pod.)

• Zákaz tajných dohôd

• Zákaz rozdeľovania trhu alebo priraďovania zákazníkov

• Zákaz vytláčania konkurentov z trhu

• Zákaz využívania sprostredkovateľa pre získanie informácie o konkurencii

Obchodné združenia

• Zákaz účasti bez súhlasu vydaného v rámci procedúry schválenia obchodných združení, 

v súlade s našimi Smernicami pre obchodné združenia.

• Počas účasti treba dodržiavať všetky protimonopolné predpisy

e. In all other circumstances, this kind of behavior could be a violatio

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
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ÚČELHLAVNÁ STRANA KONKURENTI TRADE 
ASSOCIATIONS ZÁKAZNÍCI JEDNOSTRANNÉ 

SPRÁVANIE REFERENCIEKĹÚČOVÉ PRAVIDLÁOZNAMOVANIE

Kľúčové pravidlá

Kľúčové pravidlá, ktoré si treba zapamätať!
Zákazníci a dodávatelia

• Ak náhodne získate citlivé informácie súvisiace s konkurenciou, treba najskôr zavolať na Oddelenie pre dodržiavanie etiky.

• Bez súhlasu Oddelenia pre dodržiavanie etiky:

- Zákaz viazaného predaja

- Zákaz dohôd o reciprocite

- Zákaz zmlúv zaručujúcich exkluzivitu

Oznamovanie

• Ak máte podozrenie na porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže alebo si nie ste istí, ako postupovať, obráťte sa na:

- Vášho nadriadeného

- Vášho regionálneho manažéra pre dodržiavanie etiky

- Právne oddelenie

- Oddelenie pre dodržiavanie etiky

- Infolinku dodržiavania etiky
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