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Úvod

prísne v súlade so v etkými zákonmi a nariadeniami ako aj v súlade s najvy ími etickými
normami. Iba obchodné správanie, ktoré je úplne v súlade so v etkými zákonmi a

Prísne dodr iavanie v etkých zákonov a nariadení vo v etkých jurisdikciách.
Neexistujú iadne výnimky.
Nikdy neohrozte va u integritu. Va u pozíciu v Seves nevyu ívajte na získanie výhod

Nikomu úmyselne neposkytujte zavádzajúce informácie.

spravodlivo a s re pektom.

aby chránili vás, va ich kolegov a ostatných. V dy ich dodr iavajte.
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1. Základné po iadavky správania

Najvy ie etické

tandardy: Navy e sa vy aduje,

e ka dý Zamestnanec bude

a spôsobom, ako Zamestnanci vystupujú a správajú sa. Nezákonné a nevhodné

2. Zákony na ochranu hospodárskej súťaže

(horizontálne zmluvy),
alebo dopadom ktorých je zabránenie alebo obmedzenie
konkurencie. Preto je prísne zakázané:

správanie konkurenta.

drobnými rozdielmi, je mnoho typov vertikálnych zmlúv, t.j. dohôd a zmlúv medzi
licencie, zakázaných. Patria k nim:
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obchodným partnerom (napr. zemepisné obmedzenia a obmedzenia týkajúce sa
zákazníkov),
niektoré ustanovenia o exkluzivite (napr. ustanovenia o celkových po iadavkách),
zmluvy o zákaze konkurencie.

takých vertikálnych obmedzeniach dohodnú.
Zneu itie dominantného postavenia na trhu: V rozsahu, v akom má Seves dominantné

zneu itie dominantného postavenia na trhu zakázané. Také zneu itie mô e v závislosti

odli ný prístup k zákazníkom bez dobrého dôvodu (zákaz diskriminácie),
odmietnutie dodávok,

slu ieb.
Zamestnanci, ktorí podnikajú na trhu, kde má Seves dominantné postavenie (pribli né
prípadných obmedzeniach obchodného správania vyplývajúceho z tohto dominantného
postavenia.

výraznými pokutami pre Seves a nárokmi na náhradu kody tretích osôb proti Seves,
nulovej tolerancie

podrobnej ie upravujú po iadavky dodr iavania zákonov o ochrane hospodárskej
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3. Zásady boja proti korupcii

Ponúkanie alebo poskytovanie Výhod Verejným úradníkom: V súlade so zákonom o

Pojem „Verejný úradník

v etky politické strany a v etky osoby, ktoré zastávajú funkciu v politickej strane
alebo sú kandidátom na politickú funkciu,

verejného orgánu.1

Pojem „Výhoda
osobných zliav a zní ení cien, ktoré nie sú v eobecne dostupné, darov, výhod, pozvaní

zákonov.
Ponúkanie alebo poskytovanie Výhod osobám iným ako Verejným úradníkom:

iadny

1
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ako pokus o
získanie neoprávnenej obchodnej výhody alebo navádzanie na odmenu za nevhodné
plnenie povinností príslu nej osoby.

be nej obchodnej zdvorilosti.

nominálnu hodnotu je ponúkanie alebo poskytovanie hotovosti alebo ekvivalentov
v dy zakázané.
Prebiehajúce alebo nastávajúce vyjednávania: S výnimkou pozvania na be né jedlo je

Ponúkanie

alebo

poskytovanie

výhod

prostredníctvom

tretích

osôb:

iadny

vystupujú ako sprostredkovatelia (ako napríklad zástupcovia alebo predajný/projektový

spojenú).

zástupcovia Seves (ako napríklad zástupcovia, predajný alebo projektový poradcovia,
distribútori a podobné osoby) úplne dodr iavali príslu né zákony o boji proti korupcii.
príslu ný zástupca dodr iaval zásady boja proti korupcii Seves alebo aby zaviedol a

Po adovanie

a

prijímanie

výhod:

Ka dý

Zamestnanec

je povinný nezávisle

poskytnuté tretími osobami, ktoré sú v súlade s be nou obchodnou praxou a v
Zamestnanca.
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prostredníctvom Linky integrity

korupcii prísnej ie ako v eobecné princípy Seves, Zamestnanci musia v príslu nom

Zásady boja proti korupcii a kolenia: Zásady boja proti korupcii upravujú podrobnej ie
po iadavky na dodr iavanie zákonov a nariadení o boji proti korupcii/úplatkom a

realizuje pravidelné kolenia.

4. Zákaz podvodných praktík
transparentne, bez zapojenia do podvodných praktík.

podvodným praktikám patria úmyselné vyhlásenie, nedbanlivé vyhlásenie, podvodné

ktoré obsahujú vedome alebo nedbanlivo zavádzajúce informácie, aby získal
nespravodlivú výhodu vo výberovom konaní alebo obchádzal úradné po iadavky vo

súvahové údaje, nepravdivé alebo pozmenené audítorské správy), technickej kapacity
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podvodných schémach.

po kodeným jednotlivcom,

otvorenom trhu.
Usmernenie o zákaze podvodných praktík: Usmernenie o zákaze podvodných praktík v
právnych predpisov v oblasti podvodných praktík.

5. Zákaz donucovacích postupov
vytvárania nátlaku, po kodzovania alebo ubli ovania, vyhrá ania sa po kodzovaním a

Ponuka, verejné obstarávanie a vybavovanie vládnych zmlúv:

konania, ako sú zranenie osoby, únos,

iadny Zamestnanec

koda na majetku, po kodenie právne

povinnosti.
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Pojem „
zmluvných opravných prostriedkov alebo súdnych sporov.

6. Zákaz tajných postupov

Pojem „tajné postupy” sa týka „dojednania medzi dvoma alebo viacerými stranami,

alebo v súvislosti s verejným obstarávaním, alebo vládnymi zákazkami, alebo na

nekalej kooperácie sú vy

ie ceny tovarov a slu ieb v porovnaní s cenami na

Medzi najbe nej ie typy schém tajných postupov pre vytváranie ponúk patrí rozdelenie
trhu, striedanie ponúk a stanovenie cien tak, ako je opísané ni ie:
Rozdelenie trhu

Striedanie ponúk
Stanovenie cien
stanovení cien, za ktoré sa tovar a slu by predávajú na konkrétnom trhu.

7. Politické príspevky, dary a sponzorovanie
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priebehu pracovnej doby pracujú v politickej funkcii, alebo platenie výdavkov na

osobný

súvislosti s politickými príspevkami, darmi a sponzorstvom.

8. Sankcie a „zakázané” strany
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obchodu). Zavedené opatrenia sú povinné a majú dopad na v etky krajiny, ktoré tvoria

2

V súvislosti s

subjektov a jednotlivcov.

príslu ná strana nie je na iadnom z týchto zoznamov.
Nedodr anie

sankcií

a/alebo

obmedzení

vyjednávania

so

„zakázanými”,

podnik, príslu nými zákonmi a nariadeniami o kontrole vývozu, ako aj so zoznamami

9. Konflikt záujmov

základe prípadných vlastných osobných záujmov.

ako aj prípadným potenciálnym zdaniam konfliktu záujmov. V prípade (potenciálneho)
2

(http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm).
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rozhodovaní.
Konkurencia so Seves: V priebehu trvania pracovno-právneho pomeru, sa iaden zo

neposkytne
ani nevyu ije iadne dôverné informácie (firemné, technické, know-how ani iné) Seves.

obchodnom
partnerovi

alebo získa podiel v konkurentovi
svojho supervízora.
Podiely príbuzných osôb v tretích osobách: Hore uvedená zásada, ktorá sa týka

Zásady pre konflikty záujmov: Zásady pre konflikt záujmov upravujú podrobnej ie
rie ením.

10. Správa aktív (vrátane mobilov a počítačov)
Manipulácia zodpovedným a svedomitým spôsobom: V etci Zamestnanci sú povinní

kopírovacie stroje, telefóny), ale aj nehmotný majetok (ako sú vynálezy, know-how,
obchodné tajomstvá, autorské práva, patenty a ostatné práva du evného vlastníctva).
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„povahy” slú ia na pou ívanie aj mimo priestory.

príslu ným supervízorom v ka dom jednotlivom prípade je mo né aktíva Seves (ako

nariadeniami. Preto majú Zamestnanci zakázané e-maily prijaté na alebo odoslané z
obchodné dokumenty na archiváciu v súlade s príslu nými miestnymi zákonmi a

PC) bez súhlasu oddelenia IT.

11. Dôvernosť
technické a iné know-how Seves sú dôle ité pre dlhodobý úspech Seves. Preto je
v rámci skupiny Seves iba tým Zamestnancom, ktorí potrebujú také informácie alebo
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nepou ívania.

poskytujú dôverné informácie a know-how tretích osôb (napríklad zákazníkov,

príslu ného supervízora Seves.

know-how zostáva v platnosti po dobu trvania pracovno-právneho pomeru ako aj po
v etky dokumenty, spisy a ostatné záznamy (vrátane elektronických súborov a

12. Zabezpečenie dát a ochrana osobných údajov
V eobecné: Seves pri podnikaní pou íva elektronické systémy spracovania dát a
celosvetovú výmenu elektronických dát. Tieto systémy a ich výmena sú spojené s

osobných údajov a poru enie ochrany osobných údajov.

opatrení, aby tretie osoby nezískali prístup k iadnym dátam (vrátane napríklad
elektronických dát) Seves. K týmto opatreniam okrem iného patrí:

pou ívanie vhodného hesla, jeho zmeny v pravidelných intervaloch a zákaz ich
poskytovania tretím osobám,
pou ívanie brán firewall a pravidelná aktualizácia antivírusových programoch
zákaz pripájania prípadného hardvéru IT (najmä externých pevných diskov a
neschváli oddelenie IT,
predchádzajúceho súhlasu oddelenia IT,
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pracovných úloh, (ii) aby bol prístup obmedzený príslu nými technickými opatreniami a
(iii) aby boli obmedzenia prístupu kontrolované a aby sa v pravidelných intervaloch
vykonávali audity.
Zákony na ochranu dát a osobných údajov: Mnoho jurisdikcií (ako napríklad EU a
nariadeniami. Pojem „osobnú údaje

Príslu né zákony a nariadenia na ochranu dát upravujú a stanovia po iadavky v
podstate pre v etky „fázy” od zberu osobných údajov cez spracovanie a ukladanie a
druhej v rámci skupiny Seves). Od v etkých Zamestnancov sa vy aduje, e sa
zoznámia s príslu nými zákonmi a nariadeniami na ochranu osobných údajov a

13. Komunikácia
Vhodná externá ako aj interná komunikácia je podstatná pre úspech Seves a jej
obchodných jednotiek. Pri komunikácii bude ka dý Zamestnanec pova ovaný za
profesionálnym a opatrným spôsobom.

odosielaní e-mailových správ

odstránené elektronické informácie.
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V etka komunikácia s verejnými médiami
výhradne prostredníctvom Oddelenia komunikácie/mana éra komunikácie skupiny

komunikácie/mana éra komunikácie.
V etku komunikáciu s bankami

investormi

14. Integrita, záznamy a finančné informácie

polo ky,

Seves.

prostriedky alebo aktíva Seves.

neschváli.
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15. Základné zásady pre platby

minimálne dvoma oprávnenými osobami. Náhradu výdavkov Zamestnancom (ako

výdavky (ako napríklad za pracovné obedy, cesty taxíkom, známky).

platby Seves pre seba samého (ako napríklad cestovné výdavky) ani iadnu blízku
osobu.

16. Pranie špinavých peňazí

prostriedky ktorých pochádzajú zo zákonných zdrojov. Preto musia v etci Zamestnanci
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17. Ľudské práva a zamestnanie

Medzinárodná organizácia práce (MOP): Seves podporuje princípy stanovené v
Deklarácii o základných princípoch a právach pri práci MOP. Podporuje prácu MOP pri
stanovení a vymáhaní medzinárodných pracovných a sociálnych noriem a vytváraní

pracujúcich na kolektívne vyjednávanie v limitoch platných zákonov a stanov. Seves

Detská práca: Seves podporuje elimináciu zneu ívania detskej práce. Zamestnáva iba

legislatívou.
Odmeny: Seves dodr iava v etku miestnu legislatívu, ktorá upravuje mzdu za prácu,
mzdách. Dodr iava princíp „rovnaká mzda za prácu rovnakej hodnoty”.
Rovné príle itosti zamestnania: Seves dodr iava v etky nariadenia v príslu ných
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a povy uje Zamestnancov na základe ich kvalifikácie a výkonu.

orientácie.

zakazuje.

18. Bezpečnosť a zdravie

susedov.

zdravotným rizikám súvisiacim s prácou.
Úvodné pokyny a pravidelné

kolenia Zamestnancov: Ka dý supervízor je povinný

otázkach. Úvodné kolenie a pravidelné kolenie budú zdokumentované.
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zodpovední za zavedenie najlep ích mo ných opatrení prevencie nehôd. V etky
pracovné nehody budú zaznamenané, sledované a analyzované a budú zavedené
vhodné nápravné a preventívne opatrenia.

nehody so záva nými telesnými poraneniami budú okam ite nahlásené vrcholovému
mana mentu Seves Group. Podrobnosti budú upravené v samostatných zásadách.

19. Bezpečnosť a kvalita produktov
Pre Seves a jej dlhodobý úspech je mimoriadne dôle ité, aby boli produkty Seves

boli pri vypracovaní návrhu, vývoji, výrobe a marketingu v etkých produktov
pred uvedením na trh a predajom nových produktov boli riadne pre etrené mo né
prostredia, a výsledky boli riadne zdokumentované,

spôsobom a nemajú iadne záva né dopady na ivotné prostredie, ktorým by sa

tak, aby sa zabránilo vzniku prípadných rizík spojených s ich pou ívaním alebo aby
sa tieto riziká minimalizovali,

ekologických po iadaviek,
zlep enie kvality.

20. Ochrana ivotného prostredia
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prostredia a ochrana prírodných zdrojov sú vysokými prioritami Seves. Seves podniká
pri prísnom dodr iavaní v etkých zákonov a nariadení na ochranu ivotného prostredia.

prostredia.
Seves monitoruje spotrebu energie a vody a vytváranie odpadu v ka dej zo svojich
vody a mno stvo vytvoreného odpadu. V maximálnom mo nom rozsahu sa bude odpad

21. Propagácia najlep ej obchodnej praxe; revízia integrity
obchodných partnerov

dodr iavali
súlad do v etkými platnými zákonmi a nariadeniami (vrátane najmä zákonov na

princípy stanovené v Deklarácii základných princípov a práv v práci MOP (vrátane
najmä propagácie rovných príle itostí a rovného zaobchádzania so zamestnancami

princípy ochrany ivotného prostredia.

dodr iavanie a propagáciu týchto princípov.
Revízie integrity obchodných partnerov: Pri podnikaní Seves vstupuje v niektorých

podnikoch, partnerov pri spolupráci na výskume a vývoji, ako aj osobami, ktoré Seves

Obchodných partnerov, Seves má záujem, aby jej Obchodný partneri, s ktorými
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je základom dlhodobého obchodného úspechu. Preto je pred uzatvorením dohody s
Obchodných partnerov.
Zásady obchodných partnerov: Podrobnosti o revízii integrity Obchodných partnerov sú
stanovené v Zásadách obchodných partnerov.

22. Hlásenie nedodr iavania; audity dodr iavania; sankcie

(www.seves.com/compliance). Kontaktnou osobou Linky integrity je externá právnická
firma.

právnickou firmou zostávajú dôverné. Ak to vy aduje osoba, ktorá podala hlásenie,

nedodr iavanie zákonov.
V etky tieto hlásenie budú okam ite vy etrené. V prípade potreby budú zavedené
nápravné opatrenia.
Ochrana Zamestnanca, ktorý hlásenie podá: Proti Zamestnancovi, ktorý nahlási

dôsledku podania hlásenia. Na po iadanie bude identita Zamestnanca, ktorý hlásenie

Zásady boja proti korupcii, Zásady obchodného partnera), ale aj príslu nými zákonmi a
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predstavuje obmedzujúcu preká ku.

miestnou legislatívou.

23. Miestne zákony a nariadenia; miestne zásady a pokyny
V rozsahu, v akom zásady upravené v Kódexe správania pre Seves Group nie sú v

24. Otázky

25. Informovanie o Kódexe správania; kolenie
Kódex správania je k dispozícii vo v etkých hlavných jazykoch pou ívaných v rámci
Seves Group.

zákonov” tak, aby k nemu mali prístup nielen v etci Zamestnanci, ale aj zákazníci,
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princípoch Kódexu správania.

26. Dátum účinnosti
3

bol revidovaný 30.

augusta 2019.
Nahrádza predchádzajúce Kódexy správania Seves Group.
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