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1

1.0 ÚVOD
2

1.0 ÚVOD

Obsah
1.0 ÚVOD

4.0 RIADENIE INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH RIZÍK

1.1 List generálneho riaditeľa

4.1 Ochrana údajov

1.2 Čo predstavuje CEVA

4.2 Správa záznamov

2.0 NAŠI ĽUDIA A KULTÚRA

4.3 Komunikácia

2.1 Ľudské práva a dôstojnosť

5.0 VAŠE ZODPOVEDNOSTI

2.2 Rovnosť príležitostí, rozmanitosť a inklúzia

5.1 Vaše osobné zodpovednosti

2.3 Vzájomná úcta a spravodlivé zaobchádzanie

5.2 Zodpovednosti manažéra

2.4 Zdravie a bezpečnosť

5.3 Spôsoby oznámenia

2.5 Ochrana životného prostredia

5.4 Čo sa deje pri oznámení

2.6 Drogy a alkohol

6.0 ZÁVER

2.7 Majetok spoločnosti

6.1 Záverečné poznámky

2.8 Dôverné informácie

6.2 Glosár použitých výrazov

2.9 Zákazníci, dodávatelia a obchodní partneri

6.3 Vyhlásenie

3.0 RIADENIE RIZÍK TRETÍCH STRÁN A MEDZINÁRODNÝCH RIZÍK

6.4 Len pre zamestnancov

3.1 Zásady predchádzania korupcii a úplatkárs

6.5 Zhrnutie

3.2 Dary a zábava
3.3 Finančná evidencia
3.4 Konflikt záujmov

3.5 Kontrahovanie vo verejnom sektore
3.6 Politické a charitatívne aktivity
3.7 Dodržiavanie predpisov týkajúcich sa obchodu
3.8 Protimonopolná a spravodlivá hospodárska súťaž
3.9 Opatrenia proti praniu špinavých peňazí

3

1.1 List generálneho riaditeľa
Vitajte v Kódexe obchodného správania spoločnosti CEVA („Kódex“). Toto je základný dokument týkajúci sa
kultúry našej spoločnosti CEVA. Stanovuje etiku a hodnoty, podľa ktorých CEVA podniká.

1.0 ÚVOD

Náš prístup k dodržiavaniu predpisov je jednoduchý. Každý je zodpovedný za zabezpečenie a dodržiavania
etického správania spoločnosti CEVA v súvislosti s jej činnosťou - preto vyžadujeme, aby všetci naši
zamestnanci a kľúčové tretie strany, ktoré poskytujú služby pre nás alebo v ich mene, si prečítali, porozumeli a
dodržiavali Kódex. Len ak naša spoločnosť, CEVA, bude dodržiavať štandardy stanovené v Kódexe spoločnosti,
môžeme zaujať miesto v globálnej komunite, prilákať tie správne talenty a splniť očakávania našich zákazníkov,
čo bude viesť k úspešnému podnkaniu.
Chceme zdôrazniť náš postoj proti všetkým formám korupcie a náš prístup k nulovej tolerancii v prípade
akéhokoľvek porušenia politiky. Naše pravidlá berú do úvahy všetky príslušné protikorupčné zákony s povinnou
požiadavkou francúzskeho protikorupčného zákona Sapin II, pretože CEVA je kontrolovaná francúzskou
skupinou a tiež americkým zákonom o korupčných praktikách v zahraničí a zákonom o úplatkárstve v Spojenom
kráľovstve.
Očakávame úplne dodržiavanie nášho kódexu obchodného správania
.
Naše podnikateľské prostredie a zákony sa neustále menia. Je dôležité, aby ste pravidelne preskúmavali témy
obsiahnuté v našom kódexe a odkazovali naň v prípade, že sa vyskytnú situácie, kedy budete potrebovať pomoc
alebo radu. Pokyny stanovené v Kódexe sú relevantné pre každú pozíciu a úlohu v rámci CEVA a pre všetky
osoby, s ktorými spolupracujeme.
Ďakujeme za dodržavanie naších hodnôt. Dodržiavaním tohto kódexu pomáhate spoločnosti CEVA získať si
dôveru a rešpekt, ktorý je nevyhnutný na splnenie nášho poslania a vízie našej spoločnosti. V prípade
akýchkoľvek otázok týkajúcich sa obsahu kódexu sa obráťte na naše oddelenie pre dodržiavanie predpisov a
etiky (CEVA.Compliance@cevalogistics.com).

Mathieu Friedberg
CEO
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1.2 Čo predstavuje CEVA
Vytvárame hodnotu pre našich zákazníkov spoľahlivým poskytovaním výnimočných
služieb:

1.0 ÚVOD

Nadšenie pre logistiku a podnikateľský duch prenikajú všetkým, čo robíme, poháňajú výnimočnosť
procesov a podporujú našu ambíciu byť považovaní za absolútnych profesionálov v logistike. Integrita a
úcta sú základnými princípmi, ktoré napĺňajú všetky naše obchodné vzťahy. Naše konštantné zameranie
prináša výsledky zákazníkom ako aj investorom.

Naša vízia:
V CEVA máme pre naše podnikanie jasne definovanú víziu: byť najprofesionálnejším poskytovateľom
logistických služieb tretej strany.

Naše hodnoty:
Aby sme zostali sústredení na dosiahnutie tejto vízie, vytvárame silný a integrovaný podnik, uprostred
ktorého stoja ľudia. Aby sme to dosiahli, pripravili sme rad hodnôt, ktoré nám všetkým pomáhajú konať
spôsobom, ktorý nás nasmeruje k dosiahnutiu našej vízie stať sa najprofesionálnejším poskytovateľom
logistických služieb tretej strany.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaujímame sa o našich zákazníkov
Vážime si ľudí
Sme energickí a aktívni
Riadime sa výsledkami
Sme úspešní
Sme snaživí a flexibilní
Podporujeme a ceníme si rozmanitosť
Sme majstrami dodávateľského reťazca
Integrita a úcta sú našim spôsobom života

5

2.0 NAŠI ĽUDIA A KULTÚRA
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2.0 NAŠI ĽUDIA A KULTÚRA

2.1 Ľudské práva a dôstojnosť

Odkazy na zdroje politiky:

CEVA sa zaväzuje rešpektovať a vážiť si ľudské práva v celosvetovom meradle. Etické
konanie a váženie si zamestnancov, zákazníkov a zainteresovaných strán sú základnými
hodnotami, o dosiahnutie a udržiavanie ktorých sa CEVA neustále usiluje.

 STE POVINNÍ dodržiavať zákonné požiadavky
na minimálny pracovný vek v krajinách, kde
pracujeme, ako aj dodržiavať zákony
upravujúce pracovný čas, mzdy a odmeny.

Program dodržiavania ľudských práv CEVA, ktorý je v súlade s platnými národnými
požiadavkami a globálnymi iniciatívami v oblasti ľudských práv, poskytuje pevný rámec pre
CEVA na implementáciu opatrení predchádzania nútenej práce, obchodovania s ľuďmi a
iného zneužitia ľudských práv v globálnom dodávateľskom reťazci. Politika CEVA v oblasti
obchodovania s ľuďmi sa zaoberá špecifikami v rámci tejto dôležitej témy.

× NESMIETE sa zúčastňovať na žiadnej forme
otroctva, obchodovania s ľuďmi, nútenej
práce a detskej práce v zmysle príslušných
zákonov a medzinárodných zásad.
.

2.2 Rovnosť príležitostí, rozmanitosť a inklúzia
 STE POVINNÍ vykonávať rozhodnutia v
zamestnaní na základe schopností,
výkonnosti, snahy, etického správania a
iných predpokladov pre konkrétnu prácu.
 STE POVINNÍ podporovať a ctiť si
rozmanitosť hodnôt vo všetkých oblastiach
náboru, zamestnávania, školenia a postupe
v zamestnaní.
 STE POVINNÍ dodržiavať príslušné
zákony o slobode združovania a
kolektívnom vyjednávaní.

CEVA sa zaväzuje k spravodlivým postupom náboru a zamestnávania ako aj zabezpečovať,
aby všetci zamestnanci mali príležitosť naplno rozvíjať svoj potenciál. Usilujeme sa udržiavať
pracovné prostredie založené na zásluhách a inkluzívnosti.
Ak máte podozrenie, že dochádza k diskriminácii, preštudujte si Postup hlásenia
prostredníctvom poradenskej linky, kontaktujte Oddelenie ľudských zdrojov alebo zavolajte na
našu Poradenskú linku pre dodržiavanie súladu s predpismi, aby sme mohli situáciu riešiť.

× NESMIETE diskriminovať žiadneho
uchádzača o zamestnanie alebo
zamestnanca vo vzťahu k akejkoľvek
zákonom chránenej triede
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• Politika obchodovania s ľuďmi
• Postup hlásenia prostredníctvom
poradenskej linky

2.3 Vzájomná úcta a spravodlivé zaobchádzanie

2.0 NAŠI ĽUDIA A KULTÚRA

 STE POVINNÍ vykonávať všetky činnosti
spôsobom, ktorý je inkluzívny, z dôvodu
rozmanitej povahy našich pracovníkov.
Napríklad, určitým formám zábavy je potrebné
sa vyhnúť, ak nie je možné zapojiť členov
našej pracovnej sily.
× NESMIETE sa zúčastňovať na žiadnej forme
násilia na pracovisku, zastrašovania alebo
obťažovania, vrátane sexuálneho obťažovania
a nežiaducich pokusov sexuálneho zblíženia.

CEVA sa usiluje udržiavať pracovné prostredie, ktoré našim
zamestnancom umožňuje dosiahnuť ich úplný potenciál a podporuje
kreativitu a produktivitu.
So všetkými našimi
ohľaduplne a s úctou.

zamestnancami

budeme

zaobchádzať

2.4 Zdravie a bezpečnosť
Cieľom CEVA je udržiavať zdravé a bezpečné prostredie. Zaväzujeme sa poskytovať pracoviská,
ktoré spĺňajú všetky príslušné normy týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Zároveň vykonávame podnikanie spôsobom, ktorý dbá na zdravie a bezpečnosť našich
zákazníkov a spoločenstiev, v ktorých pôsobíme. Našou povinnosťou je vždy držať seba, našich
spolupracovníkov a naše spoločenstvá v bezpečí.

 STE POVINNÍ bezodkladne oznámiť akékoľvek
nežiaduce prípady alebo udalosti v súvislosti so
zdravím alebo bezpečnosťou, vrátane
nefunkčného zariadenia alebo strojov a nehôd
svojmu nadriadenému alebo miestnym
bezpečnostným pracovníkom.
 STE POVINNÍ oznamovať všetky zranenia
svojmu nadriadenému.
 STE POVINNÍ nosiť vhodné bezpečnostné
vybavenie určené pre vašu pozíciu.
× NESMIETE nosiť, držať a/alebo uschovávať
strelné zbrane v priestoroch CEVA, s výnimkou
ak to dovoľuje miestna legislatíva a schváli to
Oddelenie bezpečnosti CEVA vo vzťahu k
veľmi konkrétnej náplni práce.
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2.0 NAŠI ĽUDIA A KULTÚRA

2.5 Ochrana životného prostredia
CEVA sa zaväzuje k udržateľnosti a k vykonávaniu svojho podnikania
spôsobom, ktorý berie ohľad na životné prostredie, čo je prínosom pre
našich zákazníkov, naše spoločenstvá, našich ľudí a našu planétu. Je to
eticky správne a inteligentné z pohľadu obchodu. Musíme dbať na to, aký
vplyv majú naše aktivity na životné prostredie a trvalo dôsledne dodržiavať
zákony a predpisy upravujúce životné
prostredie platné pre naše
obchodné aktivity.

 STE POVINNÍ bezodkladne oznámiť možné
porušenia zákonov, predpisov alebo povolení
týkajúcich sa životného prostredia.
× NESMIETE robiť nič, čo úmyselne poškodzuje
naše spoločenstvá alebo naše životné
prostredie.

2.6 Drogy a alkohol
 STE POVINNÍ dodržiavať všetky zákony a
predpisy týkajúce sa užívania alebo
prechovávania alkoholu, nelegálnych drog a
kontrolovaných látok.
× NESMIETE sa zapájať do užívania, predaja,
distribúcie alebo prechovávania alkoholu,
nelegálnych drog, iných nelegálnych látok
alebo nesprávneho používania kontrolovaných
látok počas práce, v priestoroch spoločnosti
alebo počas vykonávania činnosti v rámci
podnikania spoločnosti.

Politikou spoločnosti CEVA je udržiavať pracovné prostredie bez drog a alkoholu.
Užívanie alkoholu a nelegálnych drog na pracovisku môžu viesť k vážnym zdravotným a
bezpečnostným rizikám. Vo výnimočných prípadoch sa môže podávať alkohol v priestoroch kancelárií
CEVA alebo iných budovách s predchádzajúcim súhlasom manažmentu.
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2.7 Majetok spoločnosti

Odkazy na zdroje politiky:
• Obchodné pravidlá CEVA

2.0 NAŠI ĽUDIA A KULTÚRA

CEVA sa zaväzuje zabezpečiť správne používanie svojho majetku. Vaša úloha pri tom je dôležitá, napríklad
dodržiavaním bezpečnostných požiadaviek vo svojom zariadení, neposkytovaním svojich hesiel CEVA,
tlačením iba vtedy, keď to skutočne potrebujete, zaistením bezpečnosti svojho notebooku počas cestovania,
dodržiavaním našich obchodných pravidiel CEVA a chránením duševného vlastníctva CEVA.
Rešpektujeme práva duševného vlastníctva iných ľudí a spoločností. Napríklad, nepoužívame dôverný zoznam
zákazníkov, ktorý si nový zamestnanec prinesie do CEVA, nekopírujeme informácie z obchodných katalógov
chránených autorskými právami ani vedome neprepravujeme falšovaný tovar.
Medzi aktíva spoločnosti CEVA patrí tiež dobré využívanie vášho času. Hoci si určite ceníme prestávky počas
pracovného dňa a umožňujeme príležitostné osobné hovory, emaily a ostatné činnosti, váš čas v CEVA by mal
byť časom pre CEVA.
 STE POVINNÍ dodržiavať práva duševného
vlastníctva iných ľudí a spoločností.
× NESMIETE používať vybavenie, pracovnú
kapacitu, dodávky, zariadenia alebo iné
aktíva alebo majetok spoločnosti na osobné
alebo iné účely nesúvisiace s CEVA okrem
prípadov schválených manažmentom
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Odkazy na zdroje politiky:

2.8 Dôverné informácie

• Obchodná politika CEVA
• Politika dodržiavania súladu s
predpismi pre tretie strany

 STE POVINNÍ byť opatrní pri spracovaní
informácií, ktoré získate.

Musíte venovať osobitnú pozornosť dôverným informáciám, ktoré nadobudnete.

2.0 NAŠI ĽUDIA A KULTÚRA

× NESMIETE obchodovať cenné papiere na
základe podstatných, neverejných alebo
dôverných informácií; bez ohľadu na spôsob
ich získania ide o porušenie zákona a našej
politiky!
× NESMIETE používať informácie sami alebo
ich poskytnúť inej osobe vo forme „rady“, ktorú
môžu využiť.

V priebehu našich obchodných aktivít sa môžete dozvedieť neverejné informácie týkajúce sa
podnikania, prevádzky alebo cenných papierov CEVA, našich zákazníkov alebo dodávateľov.
CEVA prísne zakazuje obchodovanie cenných papierov na základe neverejných informácií
(„dôverné informácie”). Pre viac informácií pozrite Obchodnú politiku CEVA.

2.9 Zákazníci, dodávatelia a obchodní partneri
CEVA sa zaväzuje k najvyšším kvalitatívnym štandardom a musíme neustále
pracovať na zlepšovaní procesov v prospech našich zákazníkov. Naši
zákazníci závisia od nás, preto sa snažíme, aby sme ich urobili úspešnými.
Naše znalosti o globálnych a lokálnych požiadavkách našich zákazníkov a
trhov riadia naše aktivity. Do všetkých našich obchodných procesov, projektov
a obchodov vkladáme a uprednostňujeme zameranie na zákazníka.

 STE POVINNÍ spolupracovať s inými
subjektmi a osobami, ktorí spĺňajú štandardy
stanovené pre našu spoločnosť. Pri výbere
obchodných partnerov sa snažíme
spolupracovať s tretími stranami, ktoré
vykonávajú svoje podnikanie v mene našej
spoločnosti v súlade s platnými zákonmi a
regulačnými predpismi a našimi vysokými
štandardmi integrity, uvedenými v našej
Politike dodržiavania súladu s predpismi pre
tretie strany. .

× NESMIETE používať tretie strany s vysokým
rizikom pred ich schválením Oddelením
kontroly dodržiavania súladu s predpismi a
etiky.
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3.0 RIADENIE RIZÍK TRETÍCH STRÁN A
MEDZINÁRODNÝCH RIZÍK
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3.0 RIADENIE RIZÍK TRETÍCH STRÁN A MEDZINÁRODNÝCH
RIZÍK

3.1 Zásady predchádzania korupcii a úplatkárstvu
 STE POVINNÍ dodržiavať našu Protikorupčnú
politiku a protikorupčné zákony platné pre
naše podnikanie.
 STE POVINNÍ dodržiavať Politiku kontroly
dodržiavania súladu s predpismi pre tretie
strany pri hodnotení tretích strán.
 STE POVINNÍ kontaktovať Oddelenie
dodržiavania súladu s predpismi a etiky, ak ste
alebo ste boli prepojení s vládnym úradníkom
× NESMIETE poskytnúť, ponúknuť alebo prijať
čokoľvek, čo by mohlo mať vplyv na
rozhodovanie nás alebo niekoho iného.
× NESMIETE poskytovať odmeny za urýchlenie
vybavenia .
× NESMIETE sa zúčastňovať na žiadnej forme
úplatkárstva.

CEVA je presvedčená, že korupcia škodí spoločnostiam a podkopáva spravodlivý obchod,
ktorý je pre naše podnikanie zásadný.
CEVA zakazuje akúkoľvek formu úplatkárstva alebo korupcie a zaväzuje sa dodržiavať
protikorupčné zákony, ktoré sa vzťahujú na naše zásady podnikania a medzinárodné
pravidlá, ktoré dodržiavame, najmä Americký protikorupčný zákon (FCPA), Zákon o
korupcii v Spojenom kráľovstve, Svetový dohovor Spojených národov, Dohovor OECD o
boji proti úplatkárstvu a ostatné príslušné zákony a ustanovenia upravujúce úplatkárstvo.
Preštudujte si Protikorupčnú politiku CEVA a v nej uvedené podrobnosti o predchádzaní
korupcii a úplatkárstvu. Je dôležité, aby ste neposkytli, nesľúbili, nedali, neprijali alebo
nepožadovali žiadny druh úplatku, nečestnej platby, láskavosti alebo čokoľvek v akejkoľvek
hodnote na nečestný účel (finančný alebo nefinančný a priamo alebo nepriamo).
CEVA zakazuje odmeny za urýchlenie vybavenia okrem prípadov bezprostrednej hrozby
voči osobnému zdraviu, bezpečnosti alebo slobody, pokiaľ je to okamžite nahlásené a
riadne zdokumentované (platba za vydieranie).
Musíme dodržiavať postupy spoločnosti pri hodnotení tretích strán, s ktorými
obchodujeme. Chceme si byť istí, že obchodujeme so spoločnosťami, ktoré zdieľajú
rovnaké hodnoty s CEVA.

CEVA má zákonnú povinnosť zabezpečiť, aby sa používali systémy a primerané postupy
prevencie na predchádzanie napomáhaniu daňových únikov tretích strán. Prečítajte si
Politiku predchádzania daňovým únikom CEVA pre viac informácií vrátane definícií,
príkladov a požiadaviek tejto povinnosti.
Ak ste vládny úradník alebo máte vzťah k Vládnemu úradníkovi, ste povinní informovať
Oddelenie kontroly dodržiavania súladu s predpismi a etiky.
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Odkazy na zdroje politiky:
• Protikorupčná politika
• Politika dodržiavania súladu s
predpismi pre tretie strany
• Politika hlásenia vzťahov alebo
služieb vládnym úradníkom
• Politika predchádzania daňovým
únikom

3.0 RIADENIE RIZÍK TRETÍCH STRÁN A MEDZINÁRODNÝCH
RIZÍK

3.2 Dary a zábava
 STE POVINNÍ súťažiť a prideľovať obchod
výhradne na základe zásluh a v najlepšom
záujme CEVA.
 STE POVINNÍ sa oboznámiť s našimi
zákazníckymi a dodávateľskými postupmi
týkajúcimi sa darov a zábavy a uistite sa, že
ich dodržiavate.
× NESMIETE sa nechať ovplyvniť darmi, zábavou
alebo výhodami akéhokoľvek druhu od
potenciálnych alebo súčasných zákazníkov
alebo dodávateľov.
× NESMIETE poskytovať alebo prijímať
neprimerané dary a zábavu.
× NESMIETE požadovať dar od zákazníka,
dodávateľa alebo kohokoľvek iného pre seba,
svojich priateľov alebo rodinu.

Odkazy na zdroje politiky:
• Pravidlá pre dary a zábavu
• Obchodné pravidlá CEVA
• Finančné a účtovné postupy

CEVA súťaží a prideľuje obchod transparentne, na základe
zásluh a v najlepšom záujme CEVA. Je nevyhnutné sa
vyhýbať hoci aj len náznaku korupcie (vrátane korupčného
zámeru, nejasnej objektivity, nepovolenej výhody, konfliktu
záujmov alebo prednostného zaobchádzania).
Pravidlá CEVA týkajúce sa darov a zábavy obsahujú
podrobnosti o hraničných hodnotách a schvaľovacom
procese pre dary a zábavu.

3.3 Finančná evidencia
Evidencia, záznamy a účtovné záznamy CEVA musia byť úplné, včasné, pravdivé a musia
pravdivo zobrazovať naše aktíva, záväzky a transakcie. Uvedené je nevyhnutné na
zaistenie čestnosti a transparentnosti, zabránenie podvodu a vypracovanie spoľahlivých
finančných výkazov podľa platných účtovných
zásad a štandardov finančného vykazovania. Obchodné
pravidlá, finančné a účtovné postupy CEVA’ a ostatné
spôsoby kontroly podporujú zásadu presnosti.
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 STE POVINNÍ evidovať všetky záznamy,
evidencie a účtovné záznamy pravdivo a
presne na zaznamenanie aktív, záväzkov a
transakcií CEVA.
× NESMIETE sa podieľať na falšovaní záznamov
a evidencie (súvaha, hlavná kniha, účtovná
závierka atď.) alebo vykonávať akékoľvek
skresľovanie dokumentácie CEVA.
× NESMIETE vykonávať transakcie mimo
účtovných záznamov alebo „paralelné účtovné
evidencie“, uvedené je prísne zakázané

3.0 RIADENIE RIZÍK TRETÍCH STRÁN A MEDZINÁRODNÝCH
RIZÍK

3.4 Konflikt záujmov

Odkazy na zdroje politiky:

Je nevyhnutné, aby CEVA fungovala bez konfliktov a všetky rozhodnutia sa prijímali v najlepšom záujme CEVA. Konflikty
záujmov môžu vzniknúť v mnohých rôznych situáciách, preto ich musíme identifikovať, predchádzať, nahlasovať a riešiť.
 STE POVINNÍ vykonávať svoju prácu na
základe najlepších záujmov CEVA a bez
osobných protiplnení.
 STE POVINNÍ bezodkladne identifikovať,
predchádzať a riešiť všetky potenciálne
prípady konfliktu záujmov vyplnením
Formulára oznámenia konfliktu záujmov
× NESMIETE sa podieľať na akejkoľvek činnosti,
vzťahu alebo situácii, v ktorej sú vaše osobné
záujmy v konflikte, alebo môžu byť v konflikte
so záujmami CEVA..

• Formulár oznámenia konfliktu záujmov
• Pravidlá boja proti praniu špinavých
peňazí

Pri všetkých problémoch s konfliktmi je kľúčom
transparentnosť. Ak nastane potenciálny konflikt, oznámte
to svojmu nadriadenému alebo kontaktujte Právne
oddelenie alebo Oddelenie kontroly dodržiavania súladu s
predpismi a etiky a vyplňte Formulár oznámenia konfliktu
záujmov, aby sme mohli urobiť správne rozhodnutie. Veľa
týchto situácií vieme riešiť jednoducho, ak sme o nich
otvorení a čestní.

3.5 Kontrahovanie vo verejnom sektore
V spoločnosti CEVA sa zaväzujeme prísne dodržiavať zákony a predpisy upravujúce
kontrahovanie vo verejnom sektore, ak poskytujeme služby verejným subjektom alebo v ich
prospech (buď priamo ako hlavný dodávateľ alebo nepriamo ako subdodávateľ). Rovnako
ako pri iných požiadavkách nášho kódexu, pokiaľ ide o kontrahovanie vo verejnom sektore,
veľmi dôležitá je čestnosť, presnosť a transparentnosť. Vykonávanie obchodu, ktorý priamo
alebo nepriamo zahŕňa vládne zmluvy vyžaduje, aby CEVA poznala prísne požiadavky a
sankcie (vrátane trestných sankcií), ktoré presahujú alebo sú iné ako obchodné zmluvy.
Existujú prísne obmedzenia na zábavu s vládnymi úradníkmi a súkromnými zmluvnými
stranami. Viac informácií nájdete v Pravidlá kontrahovania vo verejnom sektore CEVA.
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 STE POVINNÍ v celom rozsahu porozumieť a
dodržiavať Pravidlá kontrahovania vo
verejnom sektore CEVA a platné zákony a
predpisy, ak pracujete so zmluvami verejného
kontrahovania
× NESMIETE poskytovať dary alebo zábavu
vládnym úradníkom , kontrahovaným
zákazníkom alebo dodávateľom bez
predchádzajúceho schválenia.

3.0 RIADENIE RIZÍK TRETÍCH STRÁN A MEDZINÁRODNÝCH
RIZÍK

Odkazy na zdroje politiky:

3.6 Politické a charitatívne aktivity
Pri vykonávaní podnikania sa CEVA vyhýba nevhodným
politickým aktivitám alebo vyhláseniam, ktoré by mohli
poškodiť najlepšie záujmy CEVA. Spoločnosť vo
všeobecnosti nezasahuje do politických záležitostí. Naše
Obchodné pravidlá CEVA vyžadujú, aby predstavenstvo
schválilo všetky politické príspevky.
Zaväzujeme sa podporovať spoločenstvá, v ktorých
pracujeme. Obchodné pravidlá CEVA poskytujú informácie
ohľadom získavania súhlasu s charitatívnymi príspevkami.

• Obchodné pravidlá CEVA
• Politika kontrahovania vo verejnom
sektore

 STE POVINNÍ prísne dodržiavať všetky
finančné, etické a iné zákony a predpisy
týkajúce sa politických aktivít, vrátane
lobovania.
 STE POVINNÍ porozumieť a rešpektovať iné
kultúry a problémy spoločenstiev miest, kde
pracujete.
× NESMIETE sa podieľať na žiadnych politických
alebo charitatívnych daroch v mene CEVA bez
predchádzajúceho schválenia.

3.7 Dodržiavanie predpisov týkajúcich sa obchodu
 STE POVINNÍ prísne dodržiavať všetky
príslušné zákony regulujúce dovoz a vývoz,
ako aj sankcie a Politiku dodržiavania súladu s
globálnymi obchodnými pravidlami CEVA.
 STE POVINNÍ dodržiavať platnú legislatívu
upravujúcu boj proti bojkotom .
× NESMIETE umožňovať alebo vykonávať
obchodovanie so zakázanými stranami alebo
sankcionovanými krajinami

CEVA a jej zamestnanci sú povinní dodržiavať príslušné obchodné predpisy vrátane
obmedzení dovozu, kontroly vývozu, sankcií, embarg a amerických zákonov boja proti
bojkotom. Sankcie a kontrola obchodu sa vzťahujú na všetky činnosti CEVA, vrátane
riadenia nákladnej prepravy, zmluvnej logistiky, 4PL, rozvoja podnikania a financií.
Nedodržiavanie obchodnej kontroly a sankcií môže vystaviť CEVA a jej zamestnancov
významným pokutám a trestnej zodpovednosti. Politika CEVA zakazuje akýkoľvek
obchod so sankcionovanými krajinami bez osobitného povolenia a schválenia zo strany
Oddelenia pre kontrolu dodržiavania súladu s predpismi a etiky. CEVA podľa všeobecnej
politiky nevykonáva žiadnu obchodnú činnosť s krajinami Kuba, Severná Kórea a Sýria.
Oddelenie kontroly dodržiavania súladu s predpismi a etiky dohliada na dodržiavanie
obchodných predpisov zo strany CEVA a zaviedlo vnútorné kontroly, postupy a nástroje
dodržiavania postupov na zabezpečenie, aby CEVA bola v súlade s obchodnými
kontrolami všade tam, kde podniká. Stránky Dodržiavania súladu s obchodnými
predpismi na intranete poskytujú zdroje na zabezpečenie súladu s obchodnými
predpismi.
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3.0 RIADENIE RIZÍK TRETÍCH STRÁN A MEDZINÁRODNÝCH
RIZÍK

3.8 Protimonopolná a spravodlivá hospodárska súťaž
CEVA sa zaväzuje k slobodnej podnikateľskej a spravodlivej súťaži. Všetky ceny a príplatky
určujeme nezávisle, na základe našej vlastnej analýzy, podnetov od zákazníkov a verejne
dostupných informácií. Musíme sa vyhýbať konaniu, ktoré by mohlo porušovať
Protimonopolnú politiku a politiku hospodárskej súťaže CEVA alebo protimonopolné zákony
alebo zákony upravujúce hospodársku súťaž.

Politiky a postupy obchodného združenia CEVA
vymedzujú
proces
účasti
v
obchodných,
priemyselných a profesijných organizáciách tak, aby
sme dodržiavali vlastné protimonopolné záväzky.
Okrem spravodlivej a nezávislej obchodnej súťaže sa CEVA zaväzuje prideľovať obchody
spravodlivo a nezávisle. Tretie strany budeme najímať výhradne na základe spravodlivého
posúdenia bez ohľadu na akékoľvek väzby, ktoré s nimi môžeme mať my alebo naši
zamestnanci.

 STE POVINNÍ súťažiť, udeľovať a vykonávať
podnikanie výhradne na základe zásluh a
otvorenej súťaže.
 STE POVINNÍ dodržiavať Protimonopolnú
politiku a politiku hospodárskej súťaže CEVA a
všetky protimonopolné zákony alebo zákony o
ochrane hospodárskej súťaže.
 STE POVINNÍ získať súhlas na účasť v
obchodnej, priemyselnej alebo profesijnej
organizácii pred zastupovaním CEVA.
× NESMIETE s konkurentmi jednať o cenách,
ponukách, ziskoch, rozdelení zákazníkov alebo
území alebo o ostatných podmienkach predaja
a nikdy sa o týchto veciach nesmiete so
žiadnym konkurentom dohadovať.
× NESMIETE sa zúčastňovať na bojkotoch alebo
na dohodách o bojkote s určitými osobami,
subjektmi alebo krajinami.
× NESMIETE robiť rozhodnutia o tom, kto má
obchodovať s CEVA na základe vašich
osobných väzieb.

3.9 Opatrenia proti praniu špinavých peňazí
 STE POVINNÍ poznať svojich zákazníkov a
dodávateľov, aby sme sa nezúčastňovali
žiadnej nelegálnej činnosti (vedome alebo
nevedome).
 STE POVINNÍ byť pozorní voči
zvláštnemu/bizarnému konaniu, ktoré by
mohlo naznačovať nelegálnu činnosť a
nahlasovať podozrenia svojmu nadriadenému
alebo Oddeleniu kontroly súladu s predpismi a
etiky.

Aby sme zabránili zapojeniu CEVA do podpory prania špinavých peňazí pri nezákonnej
činnosti, je nevyhnutné, aby sme vedeli, s kým spolupracujeme (naši zákazníci a dodávatelia).
Všímajte si podozrivé činnosti, ako sú hotovostné transakcie, neznáme zmluvné strany,
nezvyčajné platobné požiadavky alebo prevody prostriedkov.

× NESMIETE sa podieľať na žiadnej forme
prania špinavých peňazí.
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Odkazy na zdroje politiky:
• Protimonopolná politika a politika
hospodárskej súťaže
• Politiky a postupy obchodného združenia
• Politiky súladu s globálnymi obchodnými
predpismi
• Politika a postupy CEVA pre boj proti
bojkotu

4.0 RIADENIE INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH
RIZÍK
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4.0 RIADENIE INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH RIZÍK

4.1 Ochrana údajov
 STE POVINNÍ dodržiavať naše Zásady
ochrany údajov a všetky príslušné zákony o
ochrane údajov.
 STE POVINNÍ rešpektovať súkromie našich
kolegov.

Odkazy na zdroje politiky:

CEVA berie vážne ochranu osobného súkromia našich zamestnancov a všetkých ich zákonne
chránených osobných údajov (vrátane ochrany súkromných zdravotných informácií, osobne
identifikovateľných informácií a iných osobných a súkromných informácií, ktoré má
spoločnosť k dispozícii). Tiež zahŕňajú osobné a dôverné informácie iných osôb, ktoré
môžeme získať ako súčasť nášho podnikania. Viac informácií nájdete v Zásadách ochrany
údajov CEVA.

4.2 Správa záznamov
Záznamy a informácie CEVA sú majetkom
spoločnosti a mali by sme k nim preto tak
pristupovať. Mali by ste sa oboznámiť s Politikou
celkovej správy záznamov a informácií (TRIM) a
súvisiacim Plánom uchovávania záznamov na
určenie, akým spôsobom identifikovať, klasifikovať,
spravovať a likvidovať záznamy a informácie CEVA.

V prípade súdneho konania alebo vládneho vyšetrovania môže Právne oddelenie vydať
Oznámenie o uchovávaní dokumentov (DPN). Táto politika CEVA požaduje, aby sa všetky
záznamy a informácie v rámci DPN uchovávali až dokým Právne oddelenie neposkytne ďalšie
pokyny.
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 STE POVINNÍ uchovávať svoje záznamy a
informácie v tlačenej verzii alebo elektronickej
forme, tak dlho ako sa vyžaduje na základe
našej Politiky celkovej správy záznamov a
informácií (TRIM).
× NESMIETE odstraňovať záznamy alebo
informácie, ktoré súvisia s prebiehajúcim
súdnym konaním alebo vládnym vyšetrovaním,
ak ste prijali Oznámenie o uchovávaní
dokumentov (DPN).

• Zásady ochrany údajov
• Politika celkovej správy záznamov a
informácií (TRIM)
• Oznámenie o uchovávaní
dokumentácie (DPN)

4.0 RIADENIE INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH RIZÍK

Odkazy na zdroje politiky:
•
•
•
•

4.3 Komunikácia
Sociálne médiá.
CEVA povoľuje primerané, zodpovedné, obchodné používanie sociálnych médií na posilnenie našich interakcií a komunikácie so
zákazníkmi, kolegami, dodávateľmi, obchodnými lídrami, médiami a ďalšími. Zverejňovanie informácií súvisiacich s CEVA v sociálnych
médiách je obmedzené na pracovníkov schválených Oddelením marketingu a komunikácie podľa Politiky CEVA pre sociálne médiá.

Elektronická komunikácia.
Celá vaša elektronická komunikácia a informácie v súvislosti s podnikaním spoločnosti sú
majetkom CEVA a sú pod kontrolou spoločnosti. Podľa Politiky informačnej bezpečnosti
CEVA by zamestnanci nemali očakávať súkromie pri používaní systémov alebo zariadenia
CEVA. CEVA je oprávnená sledovať a kontrolovať elektronickú komunikáciu, počítače,
zariadenia a systémy v súlade s platnými zákonmi. Zodpovedné, príležitostné osobné
použitie je prijateľné, ale malo by mať občasnú povahu, mimo pracovných hodín, ak je to
možné a nesmie odvádzať od vašich povinností alebo produktivity.

 STE POVINNÍ najskôr získať povolenie, ak
používate sociálne médiá oficiálne pre CEVA a
používajte zdravý úsudok.
 STE POVINNÍ kontaktovať príslušné
oddelenie, ak dostanete otázku.
× NESMIETE zverejňovať vlastné príspevky,
komentáre, stanoviská alebo názory akoby boli
príspevkami CEVA, ak používate sociálne
médiá osobne.
× NESMIETE zverejniť informácie , ktoré nie sú
verejne známe v prospech akéhokoľvek iného
subjektu ako spoločnosti.

Externá komunikácia.
Iba oprávnení pracovníci CEVA môžu odpovedať na externé otázky mimo bežnej obchodnej prevádzky. Každý kontakt zo strany vlády,
investorov, analytikov, médií a verejnosti musí spĺňať naše komunikačné pravidlá a usmernenia (ako napríklad Príručka vzťahov s
médiami a Pravidlá pre dodávateľov).
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Politika sociálnych médií
Politika informačnej bezpečnosti
Príručka vzťahov s médiami
Pravidlá pre dodávateľov

1.0 INTRODUCTION
5.0 VAŠE ZODPOVEDNOSTI
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5.1 Vaše osobné zodpovednosti

5.0 VAŠE ZODPOVEDNOSTI

Zamestnanci sú povinní:
•
•
•
•
•
•
•

Rozumieť kódexu a rizikám, ktoré sa môžu týkať vašej pozície
V prípade nejasnosti ohľadom kódexu sa obrátiť na svojho manažéra alebo Oddelenie kontroly súladu s predpismi a etiky
Absolvovať ročné školenie dodržiavania predpisov
Uistiť sa, že tretie strany, s ktorými pracujete poznajú náš kódex a že ho dodržiavajú
Bezodkladne hlásiť známe alebo domnelé porušenia (pozri časť 5.3)
Zdržať sa každej formy odvety (priamej alebo nepriamej) voči každej osobe, ktorá v dobrej viere nahlási problém s dodržiavaním
predpisov alebo ktorá sa odmietne zúčastniť akejkoľvek činnosti, v rámci ktorej by odôvodnene usúdili, že existuje riziko úplatkárstva,
ktoré nebolo organizáciou znížené
Plne spolupracovať v úsilí spoločnosti pri vyšetrovaní a riešení problému s dodržiavaním predpisov dôverným spôsobom

5.2 Zodpovednosti manažéra
Manažéri sú povinní:
•
•
•
•

•
•

Rozumieť kódexu a rizikám, ktoré sa môžu týkať vašej pozície a vašich pracovníkov
Zabezpečiť, aby ste vy a vaši pracovníci absolvovali ročné školenie dodržiavania predpisov a aby ste boli oboznámení s kódexom
Bezodkladne hlásiť zistené alebo domnelé porušenia a vyzvať svojich pracovníkov urobiť to isté
Zdržať sa každej formy odvety (priamej alebo nepriamej) voči každej osobe, ktorá v dobrej viere nahlási problém s dodržiavaním
predpisov alebo ktorá sa odmietne zúčastniť akejkoľvek činnosti, v rámci ktorej by odôvodnene usúdili, že existuje riziko úplatkárstva,
ktoré nebolo organizáciou znížené
Plne spolupracovať v úsilí spoločnosti pri vyšetrovaní a riešení problému s dodržiavaním predpisov dôverným spôsobom
Pri prijímaní hlásení porušení alebo domnelých porušení ich posunúť na Oddelenie kontroly dodržiavania súladu s predpismi a etiky;
Manažéri samotní by nemali situáciu vyšetrovať
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Odkazy na zdroje politiky:
• Telefónne čísla poradenskej linky
Oddelenia dodržiavania súladu s
predpismi

5.3 Spôsoby oznámenia

5.0 VAŠE ZODPOVEDNOSTI

Existuje mnoho spôsobov ako oznámiť porušenie alebo domnelé porušenie kódexu. Vyberte si spôsob, ktorý vám
najviac vyhovuje:
•
•

•
•

•

Povedzte svoju nadriadenému, ak nie je zapojený do domnelého porušenia a ak vám to neprekáža. Prípadne
inému členovi manažmentu, ak si myslíte, že to bude efektívnejšie.
Ak vám nevyhovuje rozprávať sa s nadriadeným, kontaktuje Právne oddelenie alebo Oddelenie ľudských
zdrojov.
Môžete tiež kontaktovať priamo Oddelenie dodržiavania súladu s predpismi a etiky na nasledovnej emailovej
adrese: CEVA.Compliance@Cevalogistics.com.
Poradenská linka Oddelenia dodržiavania súladu s predpismi prevádzkovaná poskytovateľom tretej strany je
dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni, s číslom 888-723-2453 pre väčšinu krajín. Pre viac informácií o
pokynoch spojenia a čísla ostatných krajín pozrite Telefónne čísla poradenskej linky Oddelenia dodržiavania
súladu s predpismi.
Ak vám viac vyhovuje oznamovanie online, poskytujeme tiež oznámenie cez internet.

Pri oznamovaní porušení alebo domnelých porušení buďte presní a vecní. Snažte sa poskytnúť toľko informácií,
koľko máte (kto, čo, ako, kedy, kde, atď.).

CEVA má nulovú toleranciu voči každému, kto sa dopustí odvetných opatrení (priamo alebo
nepriamo) alebo podnikne nežiaduce kroky voči osobe, ktorá oznámi potenciálne porušenie alebo
ktorá sa odmietne zúčastniť na činnosti, v rámci ktorej by odôvodnene usúdili, že existuje riziko
úplatkárstva, ktoré nebolo organizáciou znížené.

 STE POVINNÍ oznamovať porušenia alebo
domnelé porušenia zákona alebo kódexu
svojmu manažérovi, Oddeleniu dodržiavania
súladu s predpismi a etiky alebo
prostredníctvom Poradenskej linky Oddelenia
dodržiavania súladu s predpismi.
× NESMIETE podniknúť odvetné opatrenie voči
žiadnej osobe, ktorá oznámi porušenie alebo
domnelé porušenie.
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Odkazy na zdroje politiky:

5.4 Čo sa deje pri oznámení

• Postup oznamovania prostredníctvom
poradenskej linky

Mlčanlivosť.

5.0 VAŠE ZODPOVEDNOSTI

Vaše oznámenie a vyšetrovanie sa bude považovať za dôverné, ak je to možné. Ak chcete zostať v anonymite, môžete tak urobiť.

Vyšetrovanie.
Oznámenia sa pridelia príslušnej osobe na vyšetrenie. Nevyšetrujte záležitosti vo vlastnej réžii. CEVA má Výbor pre podnikové
správanie, ktorý pravidelne hodnotí prípady a úlohy, ktoré je potrebné uprednostniť.

Nápravné opatrenie.
Po dokončení vyšetrovania sa určí primerané nápravné opatrenie.

Ďalšie kroky.
Aktuálny stav vášho oznámenia môžete zistiť pomocou osobného sledovacieho čísla prideleného pri
oznámení alebo zavolaním na Poradenskú linku pre dodržiavanie súladu s predpismi.

Viac informácií nájdete v Postupe oznamovania prostredníctvom poradenskej linky.
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6.1 Záverečné poznámky

6.0 CONCLUSION

Žiadny kódex nemôže vymedziť všetko, čo musíme dodržiavať v tak zložitom podnikaní ako je to naše.
Tento kódex definuje pravidlá a základné normy, ktoré máme pri každej svojej obchodnej činnosti. Naše
obchodné pravidlá CEVA a iné uvedené politiky obsahujú ďalšie podrobnosti, ktoré dopĺňajú kódex.
Miestne alebo obchodné politiky môžu určovať dodatočné, prísnejšie alebo špecifickejšie pravidlá a štandardy,
avšak nemôžu byť v protiklade alebo byť miernejšie ako kódex, ak to nepovolí Oddelenie kontroly súladu s
predpismi a etiky.
Výrazy „CEVA,” „podnikový” a „spoločnosť“ v kódexe predstavujú CEVA Holdings LLC, jej dcérske spoločnosti a
spoločné podniky. Kódex je dostupný v rôznych jazykoch na našej webovej stránke: www.cevalogistics.com. Ak
existujú rozdiely medzi preloženými verziami a anglickou verziou, prednosť má anglická verzia.
CEVA má v pláne používať tento kódex v každej krajine, v ktorej CEVA podniká v rozsahu povolenom legislatívou
príslušnej krajiny.
Predstavenstvo a Výkonná rada CEVA sú zodpovedné za schválenie, oznámenie a uplatňovanie kódexu.
Kódex v podobe zverejnenej na adrese www.cevalogistics.com je oficiálna verzia. Nesmiete sa spoliehať na
akúkoľvek tlačenú verziu ako na oficiálnu verziu. Tento kódex nevytvára žiadne zmluvné alebo iné práva (výslovne
alebo nepriamo) a nepredstavuje pracovnú zmluvu ani dohodu žiadneho druhu.
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6.2 Glosár použitých výrazov


Zákony upravujúce boj proti bojkotu: Zákony, ktoré zakazujú CEVA účasť na bojkotoch. CEVA nemusí súhlasiť s podmienkami alebo požiadavkami na bojkot.



Protikorupčné zákony: Protikorupčné zákony predstavujú najmä Americký protikorupčný zákon (FCPA), Zákon o úplatkárstve v Spojenom kráľovstve, medzinárodné zásady, ktoré dodržiavame, ako je Svetový
dohovor Spojených národov, Dohovor OECD o boji proti úplatkárstvu a ostatné príslušné zákony a ustanovenia upravujúce úplatkárstvo.



Úplatkárstvo: Ponúkanie, prísľub, poskytnutie, prijatie alebo vyžiadanie neprimeranej výhody akejkoľvek hodnoty (finančnej alebo nefinančnej), priamo alebo nepriamo a bez ohľadu na miesto (-a), v rozpore s
platnými zákonmi, ako motív alebo odmenu pre osobu, ktorá koná alebo sa zdrží konania v súvislosti s výkonom povinností tejto osoby.



Konflikt záujmov: Je akákoľvek činnosť, vzťah alebo okolnosť, vnútorná alebo vonkajšia, pri ktorej sú naše osobné alebo iné obchodné záujmy v rozpore (konflikte), alebo môžu byť v rozpore, so záujmami CEVA.



Disciplinárne opatrenie: Disciplinárne opatrenie môže zahŕňať písomné alebo ústne upozornenie, peňažné sankcie, prerušenie a ukončenie zamestnania, v plnom rozsahu umožnené príslušnými zákonmi.
Okrem disciplinárneho opatrenia môžeme oznámiť určité porušenia príslušným vládnym alebo regulačným orgánom na trestné alebo občianske stíhanie alebo na podniknutie právnych krokov na vymáhanie strát
alebo náhrady škôd spôsobených porušením.



Elektronická komunikácia: Elektronická komunikácia zahŕňa emaily, okamžité správy, textové správy, internetovú činnosť, telefóny, iné zariadenia a iné elektronické údaje a informácie v počítačoch, zariadeniach

6.0 ZÁVER

a systémoch spoločnosti.



Zamestnanec: Výraz zahŕňa všetkých zamestnancov, na plný úväzok, čiastočný úväzok, dobu určitú alebo neurčitú a stážistov.




Platba za vydieranie: Predstavuje situáciu, keď sú peniaze násilne vymáhané od pracovníkov skutočnými alebo domnelými hrozbami voči zdraviu, bezpečnosti alebo slobode.
Platby za urýchlenie vybavenia: Ide o výraz , ktorý označuje nelegálnu alebo neoficiálnu platbu za služby, na ktoré je platca oprávnený zo zákona aj bez vykonania takejto platby. Spravidla ide o relatívne malú
platbu verejnému činiteľovi alebo osobe s oprávnením vydávať certifikácie s cieľom zabezpečiť alebo urýchliť vykonanie rutinných alebo nevyhnutných úkonov, ako napríklad vydanie víz, pracovného povolenia,
colného vybavenia alebo inštaláciu telefónu.



Falšovanie evidencie a záznamov: Príkladom sú nesprávne identifikované transakcie, zatajenie prostriedkov alebo účtov, vykazovanie transakcií v nesprávnom období alebo iné nesprávne alebo zavádzajúce
informácie.



Vládni úradníci: Vládni úradníci zahŕňajú úradníkov alebo zamestnancov vládneho úradu, orgánu alebo organizácie; colní úradníci; kandidáti na politické funkcie; úradníci verejných medzinárodných organizácií
(napr. Červený kríž alebo Svetová banka); spoločnosť najatá na preskúmanie a prijatie ponúk v mene vládneho orgánu, úradu alebo organizácie; a spoločnosť, ktorá je hlavným dodávateľom alebo
subdodávateľom vládnym orgánom, úradom alebo organizáciám.



Duševné vlastníctvo: Duševné vlastníctvo môže byť rôzne, ako sú patenty, obchodné známky, autorské práva, obchodné tajomstvá, obchodné plány, technické údaje, finančné údaje, prevádzkové údaje,

zoznamy zákazníkov a informácie o nich, osobné údaje zamestnancov a iné dôverné alebo vlastnícke informácie o podnikaní, prevádzke a plánoch CEVA. Nemôžeme zverejniť žiadne informácie, ktoré nie sú
verejne známe na osobný úžitok alebo úžitok akéhokoľvek iného subjektu okrem spoločnosti.



Zákonom chránený: Zákonom chránená trieda je charakteristika osoby, ktorá nemôže byť objektom diskriminácie z dôvodu rasy, farby, viery, národnosti, veku, pohlavia, tehotenstva, občianstva, rodinného stavu,
zdravotného stavu alebo statusu veterána.






Podstatný: Informácia je podstatná, ak investor bude považovať túto informáciu za dôležitú pri rozhodovaní so tom, či má kúpiť, predať alebo držať cenné papiere.



Tretie strany: Partneri, ktorí sú dodávateľmi, predajcami, subdodávateľmi, poradcami, spoločnými podnikmi, zástupcami a sprostredkovateľmi.

Pranie špinavých peňazí: Vykonávanie finančných a obchodných transakcií s prostriedkami alebo majetkom, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti, pričom zdroj prostriedkov sa javí ako legálny.
Odplata: Urobiť niečo zlé niekomu, kto vám ublížil alebo s vami zle zaobchádzal; pomstiť sa niekomu.
Sankcie: Zákony, ktoré zakazujú obchodovať alebo vykonávať transakcie s určitými krajinami, organizáciami alebo ľuďmi..Sankcie sa môžu týkať krajiny pôvodu, krajiny konečného použitia alebo jurisdikcie, cez
ktorú prechádza tovar, okrem iných faktorov.
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6.3 Vyhlásenie
Na základe príslušných právnych predpisov a v maximálnom nimi povolenom rozsahu:
• vyhlasujem, že som dostal, preskúmal, porozumel a budem dodržiavať Kódex obchodného správania CEVA;

6.0 ZÁVER

• beriem na vedomie, že porušenie kódexu alebo ostatných politík CEVA môže mať za následok disciplinárne konanie, vrátane možného
ukončenia; a

• súhlasím, že bezodkladne nahlásim každé porušenie alebo domnelé porušenie kódexu, iných politík CEVA, platných zákonov alebo
predpisov a každý skutočný (alebo domnelý) konflikt záujmov.

Meno:

______________________________________________

Funkcia:

______________________________________________

Podpis:

______________________________________________

Dátum:

______________________________________________

Miesto CEVA:

______________________________________________

Ak podpisujete toto vyhlásenie ručne, odovzdajte túto stranu svojmu miestnemu zástupcovi HR na uloženie do vašej osobnej zložky.

Revision Number 20170501
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6.4 Len pre zamestnancov

6.0 ZÁVER

Odkazy na podporu politík CEVA
•

Anticorruption Policy *

•

Global Trade Compliance Policies

•

Anti-Money Laundering Policy

•

Government Contracting Policies

•

Antitrust and Competition Law Policy *

•

Hotline Reporting Procedure

•

CEVA Anti-Boycott Policy and Procedures

•

Human Trafficking Policy

•

CEVA Business Rules

•

Information Security Policy

•

CEVA Trading Policy

•

Media Relations Manual

•

Compliance Hotline Phone Numbers

•

Policy on Preventing Tax Evasion Facilitation Offenses

•

Conflict of Interest Declaration Form

•

Policy on Reporting Relationships to, or Service as, a Government Official

•

Data Privacy Policy

•

Social Media Policy

•

Document Preservation Notice (DPN) Policy

•

Third Party Compliance Due Diligence Policy

•

Finance & Accounting Policies

•

Total Records and Information Management (TRIM) Policy

•

Gifts and Entertainment Guidelines

•

Trade Association Policies and Procedures

•

Vendor Policy

* Prístupné mimo siete CEVA
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STE POVINNÍ…
 dodržiavať zákonné požiadavky na minimálny







6.0 ZÁVER














pracovný vek v krajinách, kde pracujeme, ako aj
dodržiavať zákony upravujúce pracovný čas,
mzdy a odmeny.
vykonávať rozhodnutia v zamestnaní na základe
schopností, výkonnosti, snahy, etického
správania a iných predpokladov pre konkrétnu
prácu.
podporovať a ctiť si rozmanitosť hodnôt vo
všetkých oblastiach náboru, zamestnávania,
školenia a postupe v zamestnaní.
dodržiavať príslušné zákony o slobode
združovania a kolektívnom vyjednávaní.
vykonávať všetky činnosti spôsobom, ktorý je
inkluzívny, z dôvodu rozmanitej povahy našich
pracovníkov. Napríklad, určitým formám zábavy
je potrebné sa vyhnúť, ak nie je možné zapojiť
členov našej pracovnej sily.
bezodkladne oznámiť akékoľvek nežiaduce
prípady alebo udalosti v súvislosti so zdravím
alebo bezpečnosťou, vrátane nefunkčného
zariadenia alebo strojov a nehôd svojmu
nadriadenému alebo miestnym bezpečnostným
pracovníkom.
oznamovať všetky zranenia svojmu
nadriadenému.
nosiť vhodné bezpečnostné vybavenie určené
pre vašu pozíciu.
bezodkladne oznámiť možné porušenia zákonov,
predpisov alebo povolení týkajúcich sa životného
prostredia.
dodržiavať všetky zákony a predpisy týkajúce sa
užívania alebo prechovávania alkoholu,
nelegálnych drog a kontrolovaných látok
dodržiavať práva duševného vlastníctva iných
ľudí a spoločností.
byť opatrní pri spracovaní informácií, ktoré
získate.
spolupracovať s inými subjektmi a osobami, ktorí
spĺňajú štandardy stanovené pre našu
spoločnosť. Pri výbere obchodných partnerov sa
snažíme spolupracovať s tretími stranami, ktoré
vykonávajú svoje podnikanie v mene našej
spoločnosti v súlade s platnými zákonmi a
regulačnými predpismi a našimi vysokými
štandardmi integrity, uvedenými v našej Politike
dodržiavania súladu s predpismi pre tretie strany.
dodržiavať našu Protikorupčnú politiku a
protikorupčné zákony platné pre naše
podnikanie.
dodržiavať Politiku kontroly dodržiavania súladu s
predpismi pre tretie strany pri hodnotení tretích
strán.

• kontaktovať Oddelenie dodržiavania súladu s
predpismi a etiky, ak ste alebo ste boli
prepojení s vládnym úradníkom.
• súťažiť a prideľovať obchod výhradne na
základe zásluh a v najlepšom záujme CEVA.
• sa oboznámiť s našimi zákazníckymi a
dodávateľskými postupmi týkajúcimi sa darov
a zábavy a uistite sa, že ich dodržiavate
• evidovať všetky záznamy, evidencie a účtovné
záznamy pravdivo a presne na zaznamenanie
aktív, záväzkov a transakcií CEVA.
• vykonávať svoju prácu na základe najlepších
záujmov CEVA a bez osobných protiplnení.
• bezodkladne identifikovať, predchádzať a
riešiť všetky potenciálne prípady konfliktu
záujmov vyplnením Formulára oznámenia
konfliktu záujmov
• v celom rozsahu porozumieť a dodržiavať
Pravidlá kontrahovania vo verejnom sektore
CEVA a platné zákony a predpisy, ak
pracujete so zmluvami verejného
kontrahovania
• prísne dodržiavať všetky finančné, etické a iné
zákony a predpisy týkajúce sa politických
aktivít, vrátane lobovania.
• porozumieť a rešpektovať iné kultúry a
problémy spoločenstiev miest, kde pracujete.
• prísne dodržiavať všetky príslušné zákony
regulujúce dovoz a vývoz, ako aj sankcie a
Politiku dodržiavania súladu s globálnymi
obchodnými pravidlami CEVA.
• dodržiavať platnú legislatívu upravujúcu boj
proti bojkotom.
• dodržiavať naše Zásady ochrany údajov a
všetky príslušné zákony o ochrane údajov.
• rešpektovať súkromie našich kolegov.
• uchovávať svoje záznamy a informácie v
tlačenej verzii alebo elektronickej forme, tak
dlho ako sa vyžaduje na základe našej Politiky
celkovej správy záznamov a informácií (TRIM
).
• najskôr získať povolenie, ak používate
sociálne médiá oficiálne pre CEVA a
používajte zdravý úsudok.
• kontaktovať príslušné oddelenie, ak dostanete
otázku.
• oznamovať porušenia alebo domnelé
porušenia zákona alebo kódexu svojmu
manažérovi, Oddeleniu dodržiavania súladu s
predpismi a etiky alebo prostredníctvom
Poradenskej linky Oddelenia dodržiavania
súladu s predpismi.

NESMIETE…
• sa zúčastňovať na žiadnej forme otroctva,
obchodovania s ľuďmi, nútenej práce a detskej
práce v zmysle príslušných zákonov a
medzinárodných zásad.
• diskriminovať žiadneho uchádzača o
zamestnanie alebo zamestnanca vo vzťahu k
akejkoľvek zákonom chránenej triede
• sa zúčastňovať na žiadnej forme násilia na
pracovisku, zastrašovania alebo obťažovania,
vrátane sexuálneho obťažovania a nežiaducich
pokusov sexuálneho zblíženia.
• nosiť, držať a/alebo uschovávať strelné zbrane
v priestoroch CEVA, s výnimkou ak to dovoľuje
miestna legislatíva a schváli to Oddelenie
bezpečnosti CEVA vo vzťahu k veľmi
konkrétnej náplni práce.
• robiť nič, čo úmyselne poškodzuje naše
spoločenstvá alebo naše životné prostredie.
• sa zapájať do užívania, predaja, distribúcie
alebo prechovávania alkoholu, nelegálnych
drog, iných nelegálnych látok alebo
nesprávneho používania kontrolovaných látok
počas práce, v priestoroch spoločnosti alebo
počas vykonávania činnosti v rámci podnikania
spoločnosti.
• používať vybavenie, pracovnú kapacitu,
dodávky, zariadenia alebo iné aktíva alebo
majetok spoločnosti na osobné alebo iné účely
nesúvisiace s CEVA okrem prípadov
schválených manažmentom
• používať vybavenie, pracovnú kapacitu,
dodávky, zariadenia alebo iné aktíva alebo
majetok spoločnosti na osobné alebo iné účely
nesúvisiace s CEVA okrem prípadov
schválených manažmentom
• obchodovať cenné papiere na základe
podstatných, neverejných alebo dôverných
informácií; bez ohľadu na spôsob ich získania
ide o porušenie zákona a našej politiky!
• používať informácie sami alebo ich poskytnúť
inej osobe vo forme „rady“, ktorú môžu využiť.
• používať tretie strany s vysokým rizikom pred
ich schválením Oddelením kontroly
dodržiavania súladu s predpismi a etiky.
• poskytnúť, ponúknuť alebo prijať čokoľvek, čo
by mohlo mať vplyv na rozhodovanie nás alebo
niekoho iného.
• poskytovať odmeny za urýchlenie vybavenia.
• sa zúčastňovať na žiadnej forme úplatkárstva.
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• sa nechať ovplyvniť darmi, zábavou alebo
výhodami akéhokoľvek druhu od potenciálnych
alebo súčasných zákazníkov alebo dodávateľov.
• poskytovať alebo prijímať neprimerané dary a
zábavu.
• požadovať dar od zákazníka, dodávateľa alebo
kohokoľvek iného pre seba, svojich priateľov alebo
rodinu.
• sa podieľať na falšovaní záznamov a evidencie
(súvaha, hlavná kniha, účtovná závierka atď.)
alebo vykonávať akékoľvek skresľovanie
dokumentácie CEVA.
• vykonávať transakcie mimo účtovných záznamov
alebo „paralelné účtovné evidencie“, uvedené je
prísne zakázané
• sa podieľať na akejkoľvek činnosti, vzťahu alebo
situácii, v ktorej sú vaše osobné záujmy v
konflikte, alebo môžu byť v konflikte so záujmami
CEVA
• poskytovať dary alebo zábavu vládnym úradníkom
, kontrahovaným zákazníkom alebo dodávateľom
bez predchádzajúceho schválenia.
• sa podieľať na žiadnych politických alebo
charitatívnych daroch v mene CEVA bez
predchádzajúceho schválenia.
• umožňovať alebo vykonávať obchodovanie so
zakázanými stranami alebo sankcionovanými
krajinami
• odstraňovať záznamy alebo informácie, ktoré
súvisia s prebiehajúcim súdnym konaním alebo
vládnym vyšetrovaním, ak ste prijali Oznámenie o
uchovávaní dokumentov (DPN).
• zverejňovať vlastné príspevky, komentáre,
stanoviská alebo názory akoby boli príspevkami
CEVA, ak používate sociálne médiá osobne.
• zverejniť informácie , ktoré nie sú verejne známe v
prospech akéhokoľvek iného subjektu ako
spoločnosti.
• podniknúť odvetné opatrenie voči žiadnej osobe,
ktorá oznámi porušenie alebo domnelé porušenie.

