Dôkladne si, prosím, prečítajte
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PREDSLOV PREDSTAVENSTVA

Vážené kolegyne,
vážení kolegovia,

každý z nás významne prispieva k úspechu spoločnosti MAN
Truck & Bus prostredníctvom svojich individuálnych činností. Len
ak sa budeme spoločne usilovať o dosahovanie najlepších výsledkov, môžeme dosiahnuť naše ciele a byť medzinárodne úspešní.
Znamená to tiež, že musíme vždy ukazovať našu najlepšiu stránku.
Chceme byť dôveryhodným, spoľahlivým a integrálnym partnerom
pre našich zákazníkov, obchodných partnerov, kolegov a verejnosť
po celom svete. Ich dôveru si získame iba vtedy, ak prevezmeme
zodpovednosť za svoje konanie. Preto musí byť pre nás vždy a
všade prirodzené dodržiavať platné zákony, rešpektovať etické
hodnoty a konať udržateľne. Je to naša spoločenská zodpovednosť, ktorú musíme všetci brať vážne – predstavenstvo rovnako
ako všetci manažéri a každý jeden zamestnanec.
Tento Code of Conduct nás v tomto úsilí podporuje tým, že poskytuje záväzné usmernenia a pomocou príkladov popisuje, ako môžeme
riešiť konfliktné situácie v každodenných činnostiach. Spoločne s
našimi firemnými hodnotami, ako sú orientácia na zákazníka, integrita, úcta, tímový duch a odhodlanie, rovnako aj s ďalšími odvodenými
usmerneniami tak tento Code of Conduct tvorí rámec, v ktorom sa
každý deň pohybujeme.
Preto vás prosíme, aby ste sa oboznámili s obsahom Code of Con
duct a dodržiavali ho bez výnimky vo vašej každodennej práci.
Diskutujte o tu uvedených príkladoch s vašimi kolegami a v prípade
akýchkoľvek pochybností alebo otázok neváhajte osloviť niektorú z
kontaktných osôb uvedenú v kapitole 4.

CODE OF CONDUCT
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Buďme vzorom , robme správne veci správnym spôsobom a plňme
si našu spoločenskú zodpovednosť.

Alexander Vlaskamp
Výkonný riaditeľ
MAN Truck & Bus SE

Michael Kobriger
Člen predstavenstva pre výrobu a logistiku
MAN Truck & Bus SE

Inka Koljonen
Člen predstavenstva pre financie
MAN Truck & Bus SE

Friedrich Baumann
Člen predstavenstva pre predaj a zákaznícke
riešenia
MAN Truck & Bus SE

Arne Puls
Personálny riaditeľ
MAN Truck & Bus SE

Dr. Frederik Zohm
Člen predstavenstva pre výskum a vývoj
MAN Truck & Bus SE
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PODNIKOVÉ HODNOTY SPOLOČNOSTI MAN TRUCK & BUS

Náš cieľ?
Spolu sa staňme najlepšou
spoločnosťou!

ORIENTÁCIA NA ZÁKAZNÍKA
Riešime problémy našich zákazníkov.

▪ Prispievame k úspechu našich zákazníkov.
▪ Zvyšujeme ziskovosť našich zákazníkov.
▪ Hľadáme inovatívne riešenia v oblasti dopravy a systémov
ekologickej energie.

CODE OF CONDUCT

PODNIKOVÉ HODNOTY SPOLOČNOSTI MAN TRUCK & BUS
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INTEGRITA

Robíme správne veci správnym spôsobom.

▪ Čo sľúbime, to aj dodržíme.
▪ Nesieme zodpovednosť za naše konanie.
▪ Dodržiavame zákony a normy o Compliance.

REŠPEKT

Nášim konaním sa snažíme pozitívne vplývať na spoločnosť v ktorej žijeme.

▪ Vážime si každého človeka a zodpovedne pristupujeme k životnému prostrediu.
▪ Robíme iným to, čo chceme, aby robili oni nám.
▪ Počúvame s porozumením.

TÍMOVÝ DUCH

Spájame sily, aby sme boli najlepší.

▪ Rozdielnosť považujeme za príležitosť.
▪ Držíme spolu, víťazíme aj prehrávame spoločne.
▪ Navzájom sa podporujeme v zlepšovaní.

ODHODLANIE

Prekonávame svoje hranice.

▪ Výzvy pretvárame na riešenia.
▪ Sme aktívni a motivovaní dosahovať vyššie ciele.
▪ Učíme sa z našich chýb.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA COMPLIANCE

Naša zodpovednosť
za Compliance

Úspech našej spoločnosti závisí predovšetkým od skutočnosti, že
sa všetci, t. j. predstavenstvo, vedúci pracovníci a každý jeden zam
estnanec správame čestne, bezúhonne a eticky. To tiež znamená,
že podávame informácie a komunikujeme, či už interne alebo
externe, pravdivo, komplexne a včas.
Naším spoločným cieľom je splniť si povinnosť voči spoločnosti a
chrániť povesť našej značky. V súlade so zásadou trvalej udržateľnosti si uvedomujeme zodpovednosť za hospodárske, sociálne a
ekologické dôsledky našich činností. To tiež znamená, že pravidlá,
ktoré sa uplatňujú v našej spoločnosti, dodržiava každý z nás vždy
a všade. Členovia nášho predstavenstva a naši vedúci pracovníci
majú pritom osobitnú zodpovednosť: sú príkladom a musia zabrániť
nezákonným postupom v spoločnosti, chrániť zamestnancov a
zastupovať spoločnosť bezúhonne, a to interne aj externe.
Súčasný Code of Conduct nám pomáha identifikovať možné rizikové
a konfliktné oblasti, ako aj ich význam pre našu spoločnosť a vysvetliť ich na základe prípadových štúdií.
Obsah tohto Code of Conduct sa dá zhrnúť do troch základných
okruhov:

Naša zodpovednosť ako člena spoločnosti
Naša zodpovednosť ako obchodného partnera
Naša zodpovednosť na pracovisku.

CODE OF CONDUCT
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Code of Conduct slúži ako záväzná smernica v každodennom pra
covnom živote. Dopĺňajú ho interné smernice a ustanovenia v
pracovných zmluvách. Okrem toho, samozrejme, dodržiavame aj
vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy. Znamená to tiež,
že sa nezúčastňujeme aktivít, ktoré sú založené na podvode, sprenevere, vydieraní, krádeži, defraudácii alebo inom úmyselnom poškodzovaní majetku našich zákazníkov alebo tretích strán.
Nedodržanie Code of Conduct môže spôsobiť značné škody nielen
našej spoločnosti, ale aj nám ako zamestnancom, našim obchodným partnerom a iným zainteresovaným stranám. Code of Conduct
je preto záväzný pre nás všetkých bez ohľadu na to, či konáme
ako zamestnanci, vedúci pracovníci alebo členovia predstavenstva
spoločnosti. Porušovanie Code of Conduct netolerujeme. Každý
porušiteľ Code of Conduct musí rátať s primeranými dôsledkami,
ktoré môžu v závislosti od závažnosti porušenia siahať od nápravných opatrení v zmysle pracovného práva cez vymáhanie náhrady
škody podľa občianskeho práva až po trestné stíhanie podľa
trestného práva.
Aby k tomu nedošlo, je zodpovednosťou každého z nás oboznámiť sa s obsahom Code of Conduct, postupovať v súlade s ním a
zohľadňovať ho pri rozhodovaní. V prípade pochybností požiadame
o odbornú radu; s dôverou sa môžeme obrátiť na Chief Compliance
Officer a Compliance Officer príslušnej jednotky skupiny, ako aj na
centrálne pracovisko Compliance Helpdesk (kontaktné informácie
sú uvedené v kapitole 4).

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ZODPOVEDNOSŤ AKO ČLENA SPOLOČNOSTI

Naša spoločenská zodpovednosť
vedie k prirodzenému dodržiavaniu
zákonov. Pri všetkých obchodných
rozhodnutiach sme povinní dodržiavať
právny systém, v ktorom podnikáme.
Každý zamestnanec spoločnosti
MAN Truck & Bus si tiež musí byť
vedomý svojej spoločenskej zodpovednosti, najmä s ohľadom na blaho
ľudí a životné prostredie, a zabezpečiť, aby naša spoločnosť prispievala
k trvalo udržateľnému rozvoju.
Konkrétne sa na spoločenskú zodpovednosť spoločnosti MAN Truck &
Bus vzťahujú nasledujúce zásady:

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ZODPOVEDNOSŤ AKO ČLENA SPOLOČNOSTI

ĽUDSKÉ PRÁVA

Všeobecná deklarácia ľudských práv Organizácie Spojených národov a Európsky dohovor o ochrane ľudských
práv a základných slobôd stanovujú požiadavky čo sa
od medzinárodného spoločenstva očakáva v súvislosti s
dodržiavaním a rešpektovaním ľudských práv.
CODE OF CONDUCT
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F I R E M NÁ POLI TI K A



Všade na svete rešpektujeme, ochraňujeme a podporujeme súčasné pravidlá
ochrany ľudských práv a práv detí (ďalej len ľudské práva) ako základné a
všeobecné požiadavky. Odmietame akékoľvek využívanie detskej, nútenej a
povinnej práce, ako aj akúkoľvek formu moderného otroctva a obchodovania
s ľuďmi. Týka sa to nielen spolupráce v rámci našej spoločnosti, ale aj správania k našim obchodným partnerom.

M ÔJ PR Í NO S



Aj v pozícii zamestnanca môžem prispieť k dodržiavaniu ľudských práv.
Rešpektujem ľudské práva ako základné usmernenie a som ostražitý k
porušovaniu ľudských práv v svojom prostredí.
Ak mám v mojom profesionálnom prostredí podozrenie na porušovanie
ľudských práv, zabezpečím, aby sa tomuto porušovaniu zabránilo alebo sa
odstránilo. V prípade potreby informujem svojho nadriadeného alebo kontaktnú osobu uvedenú v kapitole 4.

PRÍKLAD

Ste zodpovedný za nákup určitého tovaru.
Dostala sa k vám informácia, že dodávateľ vo výrobe zamestnáva deti alebo
jeho zamestnanci musia pracovať za
neľudských podmienok (napr. sú vystavení zdravotným rizikám).

Pripravte potrebné kroky a informujte
svojho nadriadeného a orgány zodpovedné za udržateľnosť v dodávateľských vzťahoch. Naša spoločnosť
musí preskúmať obchodné vzťahy s
týmto obchodným partnerom a v prípade potreby ich ukončiť.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ZODPOVEDNOSŤ AKO ČLENA SPOLOČNOSTI

ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ
A ROVNAKÉ
ZAOBCHÁDZANIE

Rovnosť príležitostí a rovnaké zaobchádzanie sú dôležitými
základnými kameňmi spravodlivého, nestranného a otvoreného prístupu. Spoločnosť MAN Truck & Bus podporuje
úctivú spoluprácu v duchu partnerstva, rozmanitosti a
tolerancie. Len takto dokážeme dosiahnuť najvyššiu úroveň produktivity, konkurencieschopnosti, inovácie, kreativity a efektívnosti.
CODE OF CONDUCT
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F I R E M NÁ POLI TI K A



Ponúkame rovnaké príležitosti pre všetkých.
Nikoho nediskriminujeme a netolerujeme žiadny prejav diskriminácie na základe etnickej alebo národnej príslušnosti, pohlavia, náboženstva, svetonázoru, veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, farby pleti, politickej
príslušnosti, sociálneho zázemia alebo iných charakteristík. Akceptujeme
rozmanitosť, aktívne sa zasadzujeme za začleňovanie a vytváranie prostredia,
ktoré podporuje individualitu každého jednotlivca v záujme spoločnosti.
Výber, nábor a propagácia našich zamestnancov sú vždy založené na ich
kvalifikácii a schopnostiach.

M ÔJ PR Í NO S



Rešpektujem zásady rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania a
povzbudzujem ľudí okolo seba, aby sa správali rovnakým spôsobom.
Ak spozorujem porušovanie zásad rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania (napríklad diskrimináciu, obťažovanie alebo šikanovanie), upozorním príslušné osoby na nesprávne konanie. Ak na toto dianie nemám žiadny
priamy vplyv, nahlásim prípad oddeleniu ľudských zdrojov alebo sa obrátim
na kontaktnú osobu uvedenú v kapitole 4.

PRÍKLAD

Od kolegu, ktorý je vaším priateľom, sa
dozviete, že v jeho oddelení bol žiadateľ
odmietnutý kvôli farbe pleti, hoci bol najvhodnejším kandidátom na voľné miesto.

Pomôžte pri objasňovaní tým, že
prípad oznámite príslušnému oddeleniu ľudských zdrojov, aby boli
podniknuté príslušné kroky.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ZODPOVEDNOSŤ AKO ČLENA SPOLOČNOSTI

ZHODA A BEZPEČNOSŤ
VÝROBKOV
Denne prichádza do kontaktu s našimi výrobkami a s
 lužbami
nespočetné množstvo ľudí. Je zodpovednosťou spoločnosti MAN Truck & Bus v čo najväčšej miere vylúčiť riziká,
nevýhody a nebezpečenstvá pre zdravie, bezpečnosť,
životné prostredie a majetok našich zákazníkov alebo
tretích strán, ktoré vyplývajú z používania týchto výrobkov
a služieb.
F I R E M NÁ POLI TI K A



Dodržiavanie zákonných a regulačných požiadaviek a vnútorných štandardov
platných pre naše výrobky je preto nielen naším právnym záväzkom, ale aj
naším nárokom. Naše výrobky zodpovedajú súčasnému stavu techniky a boli
vyvinuté v súlade s právnymi požiadavkami. Prostredníctvom procesov a štruktúr je neustále a systematicky zabezpečované monitorovanie vozidiel v teréne,
ako aj sledovanie výrobkov. Nerobíme žiadne kompromisy. Staráme sa o to, aby
v prípade, že dôjde k odchýlkam, boli včas zavedené vhodné opatrenia.

M ÔJ PR Í NO S



Ak si všimnem alebo budem mať obavy, že naše výrobky môžu byť nebezpečné alebo porušujú predpisy, budem konať. Prípad oznámim môjmu
nadriadenému a príslušným pracovným miestam v spoločnosti, napríklad
zamestnancovi zodpovednému za bezpečnosť výrobkov v mojej oblasti.

CODE OF CONDUCT
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PRÍKLAD

Zákazník hlási problémy s technológiou
vozidla. Nie ste si istí, či je to spôsobené
chybou obsluhy zákazníka alebo chybou
pri výrobe či návrhu.

Oboznámte sa s faktmi. Ak je za problém zodpovedná spoločnosť MAN
Truck & Bus, musí sa zabezpečiť
jeho riešenie. Chyby v obsluhe na
strane zákazníka môžu tiež vyžadovať odpoveď od spoločnosti (napr.
prispôsobenie návodu na obsluhu
alebo zabezpečenie školenia o
používaní).

MAN TRUCK & BUS

18

NAŠA ZODPOVEDNOSŤ AKO ČLENA SPOLOČNOSTI

OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

MAN Truck & Bus je globálny dodávateľ úžitkových vozidiel a s tým súvisiacich služieb. Spoločnosť si pritom
uvedomuje svoju osobitnú zodpovednosť za životné
prostredie.
CODE OF CONDUCT

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
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F I R E M NÁ POLI TI K A



Ako obchodný podnik nesieme zodpovednosť za neznečisťovanie životného
prostredia a udržateľnosť našich výrobkov, lokalít a služieb. Zameriavame
sa na ekologické, moderné a efektívne technológie, ktoré implementujeme
počas celého životného cyklu našich výrobkov. Už pri vývoji a výrobe venujeme pozornosť starostlivému zaobchádzaniu s prírodnými zdrojmi, neustálemu znižovaniu vplyvov na životné prostredie a dodržiavaniu zákonov a
predpisov o ochrane životného prostredia.
Okrem toho nepretržite prehodnocujeme environmentálnu kompatibilitu
výrobkov a výrobných procesov a v prípade potreby ich optimalizujeme.
Sme zodpovedným členom spoločnosti a partnerom politiky. S oboma sa
usilujeme o dialóg o budúcich konceptoch mobility a energetiky a návrhu
environmentálne udržateľného rozvoja.

M ÔJ PR Í NO S



V rámci svojej činnosti beriem do úvahy záujmy ochrany životného prostredia a
zdroje a energiu využívam účelne a šetrne. Dbám, aby moje aktivity mali čo
najmenší negatívny vplyv na životné prostredie a aby boli v súlade s právnymi
predpismi a nariadeniami o životnom prostredí.

PRÍKLAD

Všimli ste si, že z nádrže uniká väčšie
množstvo chemických látok, ktoré prenikajú do zeme.

Okamžite informujte zodpovedného
zamestnanca a upozornite ho na
problém. Nespoliehajte sa na to, že
to ohlási niekto iný.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ZODPOVEDNOSŤ AKO ČLENA SPOLOČNOSTI

DARCOVSTVO,
SPONZORSTVO A
CHARITA
MAN Truck & Bus poskytuje dary (t. j. finančnú podporu
na dobrovoľnom základe bez protislužby) a sponzorské
príspevky (t. j. granty založené na zmluvne dohodnutej
protislužbe) s cieľom pozitívne utvárať našu povesť a
to, ako nás verejnosť vníma. Aby sa predišlo konfliktom
záujmov a zabezpečilo jednotné správanie v rámci spoločnosti, sú dary a sponzorské opatrenia prípustné len v
rámci príslušného právneho systému a v súlade so súčasnými vnútornými ustanoveniami spoločnosti MAN Truck &
Bus.

CODE OF CONDUCT

DARCOVSTVO, SPONZORSTVO A CHARITA
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F I R E M NÁ POLI TI K A



Poskytujeme peňažné a materiálne dary v nasledujúcich oblastiach: veda,
vzdelávanie, sociálna oblasť a kultúra. Sponzorské aktivity sú povolené aj
v oblasti podnikania a športu.
Dary a sponzorské opatrenia sa poskytujú iba v rámci transparentného
schvaľovacieho procesu.

M ÔJ PR Í NO S



Ak považujem sponzorstvo za hodné podpory, vopred kontaktujem zodpovedného sponzorského manažéra.
Prideľovanie darov sa uskutočňuje transparentne, to znamená, že účel, príjemca daru a potvrdenie o darcovstve príjemcu daru sú zdokumentované a
overiteľné. Dodržiavam vnútorné procesy a neposkytujem žiadne dary, ktoré
by mohli poškodiť povesť našej spoločnosti.

PRÍKLAD

Politik v danej lokalite vás ako zamestnanca spoločnosti MAN Truck & Bus
požiada o peňažný dar na volebnú
kampaň.

Odmietnite túto žiadosť. Dary môžu
byť odovzdané až po vykonaní plánovaného schvaľovacieho postupu.
Schválenie daru v tomto konkrétnom
prípade nemôže byť poskytnuté,
pretože usmernenie spoločnosti
MAN Truck & Bus týkajúce sa darcovstva a sponzorských opatrení
vylučuje politicky motivované dary,
ako napríklad dary politickým stranám, straníckym inštitúciám alebo
politikom.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ZODPOVEDNOSŤ AKO ČLENA SPOLOČNOSTI

KOMUNIKÁCIA
A MARKETING
Spoločnosť MAN Truck & Bus pripisuje dôležitosť jasnej
a otvorenej komunikácii so zamestnancami, s obchodnými partnermi, akcionármi a investormi, tlačou a ostatnými zainteresovanými stranami spravodlivým a zákonným
spôsobom. Každý z našich zamestnancov je zodpovedný
za dodržiavanie vnútorných komunikačných pravidiel s
cieľom dosiahnuť jednotné a konzistentné vystupovanie
skupiny. Každý z našich zamestnancov rešpektuje úspechy svojich partnerov a rešpektuje ich profesionálnu a
osobnú povesť.
F I R E M NÁ POLI TI K A



Aby sme si udržali dôveru našich zákazníkov, investorov a iných zainteresovaných strán, venujeme pozornosť dôslednej a jasnej komunikácii. Pred
odsúhlasením a realizáciou plánovaných komunikačných a marketingových
opatrení ich koordinujeme s príslušným komunikačným a marketingovým
oddelením.

M ÔJ PR Í NO S

V mene mojej spoločnosti nerobím na verejnosti žiadne vyhlásenia a v prípade otázok vždy odkážem dotyčného na oddelenie komunikácie. Keď som
na verejnosti, na profesionálnych alebo kultúrnych podujatiach alebo na
internete, zdôrazním, že vyjadrujem svoj osobný názor. Informácie o správnom vystupovaní na sociálnych sieťach nájdem v Smernici pre sociálne
médiá spoločnosti MAN Truck & Bus.

CODE OF CONDUCT

KOMUNIKÁCIA A MARKETING
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PRÍKLAD

Na internete vidíte komentár, ktorý kritizuje výrobné metódy v Ázii a viete, že
informácie sa vôbec nezakladajú na
skutočnosti.

Aj keď chcete okamžite opraviť tento
nepravdivý údaj, obráťte sa na
oddelenie komunikácie, ktoré môže
na túto pripomienku komplexne a
primerane odpovedať.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ZODPOVEDNOSŤ AKO ČLENA SPOLOČNOSTI

POLITICKÝ LOBING
Politika a legislatíva ovplyvňujú ekonomický rámec podnikania. MAN Truck & Bus ovplyvňuje spoločnosť aj svojou
účasťou na komerčnom obchode a v politickým lobingom
môže cielene presadzovať svoje záujmy pri rozhodovacích
procesoch, napríklad v spojení s legislatívnymi procesmi.

CODE OF CONDUCT

POLITICKÝ LOBING
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F I R E M NÁ POLI TI K A



Politický lobing vykonávame centrálne a v súlade so zásadami otvorenosti a
zodpovednosti. Neutralita pri komunikácii s politickými stranami a záujmovými skupinami je pre nás samozrejmosťou. Nečestné vyvíjanie vplyvu na
politikov a vlády je zakázané.

M ÔJ PR Í NO S

Nesnažím sa v mene spoločnosti ovplyvňovať politické rozhodnutia, ak na
to nie som oprávnený. Ak som na to oprávnený, pri plnení svojich povinností
dodržiavam príslušné interné smernice.

PRÍKLAD

Váš známy je poslancom v parlamente.
Viete, že v súčasnosti sa v parlamente
rokuje o návrhu zákona, ktorý je pre
spoločnosť MAN Truck & Bus dôležitý. Uvažujete o tom, že kontaktujete
svojho známeho, aby ste mu vysvetlili
záujmy skupiny v tomto legislatívnom
projekte.

Nehovorte so svojím známym o tejto
téme. Lobovanie je v spoločnosti MAN
Truck & Bus centrálne koordinované,
otvorené a transparentné. Správnou kontaktnou osobou na takéto
lobistické opatrenia je oddelenie
komunikácie.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ZODPOVEDNOSŤ
AKO OBCHODNÉHO
PARTNERA
STRANY
26 – 53
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NAŠA ZODPOVEDNOSŤ AKO OBCHODNÉHO PARTNERA

Integrita, transparentnosť a poctivosť sú kľúčom k budovaniu dôveryhodnosti a dôvery v podnikaní. Preto
spoločnosť MAN Truck & Bus prikladá
mimoriadny význam dôslednému
uplatňovaniu právneho rámca, vnútorným smerniciam a podnikovým
hodnotám a ich jasnej komunikácii.
Znamená to tiež, že naše výrobky a
služby predávame výlučne prostredníctvom našich autorizovaných distribučných kanálov.
Zodpovednosť spoločnosti MAN
Truck & Bus ako obchodného partnera vyžaduje dodržiavanie zásad v
nasledujúcich oblastiach:

MAN TRUCK & BUS

27

28

NAŠA ZODPOVEDNOSŤ AKO OBCHODNÉHO PARTNERA

KONFLIKT ZÁUJMOV

Potenciálny konflikt záujmov existuje vtedy, keď súkromné
záujmy zamestnanca spoločnosti MAN Truck & Bus prídu
alebo môžu prísť do konfliktu so záujmami spoločnosti
MAN Truck & Bus. Takýto konflikt záujmov môže vzniknúť
najmä pri vedľajších činnostiach. Ak zamestnanec postaví
svoje osobné záujmy nad záujmy spoločnosti, spoločnosť
MAN Truck & Bus môže utrpieť škodu.
CODE OF CONDUCT

KONFLIKT ZÁUJMOV
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F I R E M NÁ POLI TI K A



Rešpektujeme osobné záujmy a súkromie našich kolegov. Prikladáme však
dôležitosť vyhýbaniu sa konfliktom medzi súkromnými a obchodnými záujmami alebo dokonca ich náznakom. Rozhodujeme sa len na základe objektívnych kritérií a nenecháme sa ovplyvňovať osobnými záujmami a vzťahmi.

M ÔJ PR Í NO S



Vyhýbam sa vzniku konfliktu záujmov a akýkoľvek zjavný alebo skutočný
konflikt záujmov oznámim svojmu nadriadenému a v prípade potreby aj zodpovednému oddeleniu ľudských zdrojov. Spoločne hľadáme riešenie, ktoré
nepoškodzuje záujmy spoločnosti.

PRÍKLAD

Váš nadriadený vás požiada, aby ste
skontrolovali ponuky viacerých dodávateľov plastových dielcov. Zistili ste,
že jedna z najlacnejších ponúk pochádza od firmy vášho dobrého priateľa.

Informujte svojho nadriadeného o
situácii a okamžite priznajte možný
konflikt záujmov. Dohodnite sa so
svojim nadriadeným o ďalšom postupe
a v prípade potreby kontaktujte kontaktnú osobu pre Compliance uvedenú v kapitole 4.

MAN TRUCK & BUS

30

NAŠA ZODPOVEDNOSŤ AKO OBCHODNÉHO PARTNERA

DARY, POHOSTENIE
A POZVANIA

Dary, pohostenie a pozvania sú v obchodných vzťahoch
bežným javom. Ak sú takéto benefity (výhody) udržiavané v
primeraných medziach a neporušujú vnútorné alebo zákonné
predpisy, je všetko v poriadku. Ak však tieto výhody prekročia primerané medze a používajú sa na ovplyvňovanie tretích
strán, môže sa jednať o trestné konanie.
CODE OF CONDUCT

D A R Y, P O H O S T E N I E A P O Z V A N I A
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F I R E M NÁ POLI TI K A



Smernice skupiny týkajúce sa darov, pohostenia a pozvaní upravujú, ktoré
dary sú vhodné a čomu musíme venovať pozornosť pri prijímaní a poskytovaní darov.

M ÔJ PR Í NO S



Oboznámil som sa so smernicou skupiny o daroch, pohostení a pozvaniach
a dôsledne ju dodržiavam.
V tejto veci kontrolujem svoje správanie, aby nebol a ani sa nevyskytol konflikt záujmov.

PRÍKLAD

Zamestnanec dodávateľa vám daruje
cenný darček k narodeninám, ktorý
možno podľa interných smerníc nemôžete prijať.

Aj keď sa domnievate, že prijatie
daru nebude mať vplyv na obchodné
vzťahy, nesmiete opomenúť príslušnú
smernicu skupiny v súvislosti s
darmi, pohostením a pozvaniami. Ak
máte pochybnosti, dar neprijmite. Ak
máte akékoľvek obavy, že odmietnutie daru by mohlo spraviť zlý dojem,
obráťte sa na svojho nadriadeného a
diskutujte s ním o možnom riešení.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte kontaktnú osobu pre Compliance uvedenú v kapitole 4.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ZODPOVEDNOSŤ AKO OBCHODNÉHO PARTNERA

ZÁKAZ KORUPCIE
Korupcia je vážnym problémom v obchodných v
 zťahoch.
Vedie k rozhodnutiam z nesprávnych dôvodov, bráni
pokroku a inováciám, narúša hospodársku súťaž a poškodzuje spoločnosť. Korupcia je zakázaná. Môže mať za
následok pokuty pre spoločnosť MAN Truck & Bus, ako
aj trestné, občianske a pracovné sankcie pre dotknutých
zamestnancov.

F I R E M NÁ POLI TI K A



Kvalita našich výrobkov a služieb je kľúčom k nášmu úspechu. Korupciu
netolerujeme. Dary poskytujeme obchodným partnerom, zákazníkom alebo
iným externým tretím stranám iba v rámci zákonne prípustných rámcových
podmienok a definovaných vnútorných usmernení.

M ÔJ PR Í NO S



Nikdy nepodplácam iných a nikdy sa nenechám podplatiť, či už priamo
alebo nepriamo. Skôr než darujem alebo prijmem nejaké dary, pozvania alebo
sa zúčastním zábavy na vlastnú zodpovednosť, informujem sa o interných
predpisoch.
Ak sa dozviem o korupcii, ihneď to ohlásim jednej z kontaktných osôb pre
Compliance uvedených v kapitole 4.

CODE OF CONDUCT
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PRÍKLAD

V spoločnosti MAN Truck & Bus ste
zodpovední za predaj a chcete prekročiť tohtoročný cieľ predaja. Pripravujete ponuku na vypísanú hromadnú
zákazku potenciálneho zákazníka. Zodpovedný rozhodovací orgán zákazníka
vám ponúkne možnosť ovplyvniť zadanie zákazky v prospech spoločnosti
MAN Truck & Bus proti primeranému
príspevku na výdavky.

Požiadavka zákazníka predstavuje
korupčné správanie. Okamžite informujte svojho nadriadeného a zodpovednú kontaktnú osobu pre Compliance (pozri kapitolu 4).

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ZODPOVEDNOSŤ AKO OBCHODNÉHO PARTNERA

KONTAKT S
ÚRADNÍKMI A
NOSITEĽMI
MANDÁTU
V kontakte s úradníkmi alebo nositeľmi mandátu, vládami,
orgánmi a inými verejnými inštitúciami sa často uplatňujú
osobitné právne podmienky, pričom už jednotlivé p
 orušenia
môžu mať vážne dôsledky a trvalo vylúčiť spoločnosť MAN
Truck & Bus zo zadávania verejných zákaziek.

F I R E M NÁ POLI TI K A



Naše kontakty s úradníkmi a nositeľmi mandátu sú striktne založené na
zákonoch a príslušných vnútorných predpisoch na predchádzanie konfliktom
záujmov a korupcii. Neposkytujeme ani žiadne Facilitation Payments, t. j. platby
štátnym úradníkom za účelom zrýchlenia bežných úradných úkonov.

M ÔJ PR Í NO S



Som si vedomý prísnych pravidiel, ktoré sa uplatňujú pri rokovaniach s verejnými obstarávateľmi a informujem sa o nich. Ak mám akékoľvek otázky,
obrátim sa na kontaktnú osobu pre Compliance uvedenú v kapitole 4.

CODE OF CONDUCT

KONTAKT S ÚRADNÍKMI A NOSITEĽMI MANDÁTU
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PRÍKLAD

Viete, že jeden úrad plánuje vypísať
veľkú zákazku. Uvažujete o tom, že
požiadate zamestnanca úradu zodpovedného za verejné obstarávanie, ktorého poznáte z predchádzajúceho projektu, aby zákazku vypísal tak, aby ju
spoločnosť MAN Truck & Bus získala.

Upustite od svojho zámeru. Takéto
ovplyvňovanie by bolo nezákonné.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ZODPOVEDNOSŤ AKO OBCHODNÉHO PARTNERA

PORADCA A
SPROSTREDKOVATEĽ
V niektorých divíziách spolupracuje skupina MAN Truck &
Bus pri nadväzovaní a/alebo realizácii obchodných vzťahov
založených na predaji s externými poradcami, ktorí rôznym s
 pôsobom konajú v záujme alebo v mene spoločnosti
MAN Truck & Bus za účelom podpory predaja. Následkom
nedostatočnej príslušnosti ku skupiny nie je zaručené,
že títo poradcovia budú dodržiavať vysoké etické princípy správania spoločnosti MAN Truck & Bus. Aby sa čo
najviac minimalizovalo riziko, že odmena vyplatená spoločnosťou MAN Truck & Bus sa použije ako p
 rostriedok
korupcie, vyžaduje sa pri využívaní služieb poradcov opatrnosť. Porušenie práva zo strany takýchto poradcov môže
poškodiť dobrú povesť spoločnosti MAN Truck & Bus a
dokonca môže viesť k zodpovednosti spoločnosti voči
tretím stranám a k veľmi vysokým pokutám.
F I R E M NÁ POLI TI K A

Poradcov využívame iba v súlade so zákonnými rámcovými podmienkami a
požiadavkami stanovenými v smernici skupiny o účasti obchodných partnerov so sprostredkovateľskou a/alebo s reprezentatívnou funkciou.
Tým zabezpečujeme, aby sa odmeny vyplácali len za skutočne poskytnuté
poradenské a sprostredkovateľské služby a že odmeny budú primerane zodpovedať poskytnutej službe.

CODE OF CONDUCT

PORADCA A SPROSTREDKOVATEĽ
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M ÔJ PR Í NO S

Pred zadaním zákazky a pred uskutočnením platieb dôkladne preskúmam integritu potenciálnych poradcov a sprostredkovateľov v súlade s
postupmi stanovenými v smernici skupiny o účasti obchodných partnerov so
sprostredkovateľskou a/alebo s reprezentatívnou funkciou.
Zabezpečím, aby zmluvy, za ktoré som zodpovedný, obstáli v právnom a
hospodárskom preskúmaní aj s ohľadom na porovnateľné zmluvy s inými
sprostredkovateľmi.

PRÍKLAD

Spoločnosť MAN Truck & Bus sa
zúčastňuje verejnej súťaže. Sprostredkovateľ vám poradí a informuje vás,
že za dodatočný sprostredkovateľský
poplatok môže zariadiť, že zákazka
bude pridelená spoločnosti MAN Truck
& Bus.

Ak tento dodatočný poplatok za spro
stredkovanie odobríte a sprostredkovateľ tento poplatok použije ako
úplatok na to, aby bola zákazka pridelená spoločnosti MAN Truck &
Bus, môžete byť trestne stíhaný. Aby
ste tomuto riziku predišli, musíte si
overiť serióznosť sprostredkovateľa
v súlade s požiadavkami smernice
skupiny o účasti obchodných partnerov so sprostredkovateľskou a /
alebo s reprezentatívnou funkciou.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ZODPOVEDNOSŤ AKO OBCHODNÉHO PARTNERA

ZÁKAZ PRANIA
ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ
A FINANCOVANIA
TERORIZMU
Takmer vo všetkých krajinách sveta existujú zákony proti
praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. K praniu
špinavých peňazí dochádza, keď sa finančné prostriedky,
priamo alebo nepriamo pochádzajúce z trestných činov
alebo iných aktivít, dostanú do legálneho e
 konomického
cyklu a ich pôvod je skrytý. K financovaniu terorizmu dochádza vtedy, keď sú poskytované finančné prostriedky alebo
iné zdroje na teroristické trestné činy alebo na podporu
teroristických organizácií. Zodpovednosť za pranie špinavých peňazí nevyžaduje žiadne vedomosti dotknutej
osoby o tom, že peniaze sa prepierajú prostredníctvom
príslušnej transakcie alebo prevodu. Dokonca aj neúmyselné zapojenie do prania špinavých peňazí môže viesť
k prísnym sankciám pre všetky zainteresované strany.

CODE OF CONDUCT
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F I R E M NÁ POLI TI K A

Dôkladne skúmame totožnosť zákazníkov, obchodných partnerov a iných
tretích strán, s ktorými chceme obchodovať. Naším deklarovaným cieľom je
nadväzovať obchodné vzťahy iba so serióznymi partnermi, ktorých činnosť
je v súlade so zákonom a ktorých zdroje majú legitímny pôvod.
Prichádzajúce platby okamžite priradíme k príslušným službám a zaúčtujeme
ich. Zabezpečujeme transparentné a otvorené peňažné toky.
M ÔJ PR Í NO S

Nepodnikám žiadne kroky, ktoré by mohli byť v rozpore s vnútroštátnymi
alebo zahraničnými nariadeniami o praní špinavých peňazí. Som pozorný a
prešetrujem podozrivé správanie zákazníkov, obchodných partnerov a iných
tretích strán. Ak existujú nejaké informácie, ktoré by mohli takéto podozrenie
odôvodniť, ihneď sa skontaktujem s osobou zodpovednou za boj proti praniu
špinavých peňazí alebo s jednou z kontaktných osôb pre Compliance uvedených v kapitole 4.
V mojej oblasti zodpovednosti dodržiavam všetky platné predpisy o vedení
záznamov a účtovníctve v súvislosti s transakciami a zmluvami.

PRÍKLAD

Zákazník spoločnosti MAN Truck & Bus,
ktorý zaplatil príliš vysokú sumu, žiada
vrátiť sumu bankovým prevodom, no
nie na svoj pôvodný obchodný účet, ale
na účet nachádzajúci sa vo Švajčiarsku, alebo v hotovosti.

Takáto požiadavka si vyžaduje
vysvetlenie. Nepristupujte hneď na
tento návrh, ale opýtajte sa zákazníka, prečo nemôže byť suma vrátená rovnakým spôsobom, ako bola
uhradená pôvodná platba. Obráťte
sa na kontaktné osoby pre Compliance uvedené v kapitole 4.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ZODPOVEDNOSŤ AKO OBCHODNÉHO PARTNERA

ÚČTOVNÍCTVO
A FINANČNÉ
VÝKAZNÍCTVO
Iba prostredníctvom riadneho účtovníctva a finančného
výkazníctva si spoločnosť MAN Truck & Bus môže získať
a udržať dôveru verejnosti a svojich akcionárov a zmluvných strán. Ak dôjde k nezrovnalostiam, môže to mať
vážne dôsledky pre spoločnosť, ako aj zodpovedné osoby.

F I R E M NÁ POLI TI K A

Striktne dodržiavame zákonné rámcové podmienky riadneho vedenia účtovníctva a finančného výkazníctva. Transparentnosť a správnosť sú našou najvyššou prioritou. V tejto súvislosti pravidelne informujeme všetkých účastníkov kapitálového trhu o aktuálnej finančnej situácii a priebehu podnikania.
Pravidelné účtovné závierky zverejňujeme podľa harmonogramu v súlade s
národnými a medzinárodnými účtovnými štandardmi.
M ÔJ PR Í NO S

V mojej oblasti zodpovednosti organizujem procesy tak, aby všetky finančné
údaje podniku mohli byť správne a včas zaznamenané do účtovníctva. Ak
mám otázky týkajúce sa správneho zaznamenávania údajov, obrátim sa na
svojho nadriadeného alebo na príslušné finančné oddelenie.
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PRÍKLAD

Naliehavo potrebujete nový pracovný
nástroj. Rozpočet na bežný finančný rok
vo vašom oddelení je však už vyčerpaný.
Premýšľate o tom, že si nástroj napriek
tomu zaobstaráte a náklady zaúčtujete
v nasledujúcom fiškálnom roku, keď sa
váš rozpočet opäť doplní.

Prosíme vás, aby ste od takého
konania upustili. Účtovné zápisy
musia byť vždy vykonané podľa ich
pôvodu. Nesprávne účtovné zápisy
môžu mať vážne dôsledky pre spoločnosť a konkrétneho zamestnanca.

MAN TRUCK & BUS
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NAŠA ZODPOVEDNOSŤ AKO OBCHODNÉHO PARTNERA

DANE A CLÁ
Vzhľadom na naše celosvetové aktivity a pri získavaní
nových trhov je potrebné dodržiavať širokú škálu zákonných ustanovení v oblasti zahraničného obchodu, daňového
a colného práva. Dodržiavanie daňových a colných predpisov vytvára dôveru medzi zákazníkmi, daňovými úradmi
a verejnosťou. Ak dôjde k nezrovnalostiam, môže to mať
za následok značné finančné straty a vážne poškodenie
dobrého mena spoločnosti MAN Truck & Bus. Zodpovedný
zamestnanec musí rátať s negatívnymi dôsledkami.

F I R E M NÁ POLI TI K A

Uvedomujeme si našu spoločenskú zodpovednosť pri plnení daňových a colných povinností a výslovne sa zaväzujeme dodržiavať vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy.
M ÔJ PR Í NO S

V mojej oblasti zodpovednosti navrhujem vnútorné štruktúry a procesy tak,
aby sa dane a clá splatné príslušnými spoločnosťami skupiny určovali úplne,
správne a včas, zaznamenali sa vo výkazníctve a uhradili príslušným daňovým úradom.
Kedykoľvek vidím náznak porušovania daňových a colných predpisov v mojom
profesionálnom prostredí, využijem každú príležitosť na to, aby som týmto
porušeniam zabránil alebo ich napravil. Ak to nie je možné, obrátim sa na
príslušnú kontaktnú osobu pre oblasť daní a ciel.
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PRÍKLAD

Ste zodpovedný za zaznamenanie určitých obchodných transakcií v účtovných
závierkach podľa obchodného práva, ako
sú všeobecné režijné náklady (náklady
na údržbu) a výrobné náklady. Jeden
projekt prekračuje v počiatočnom štádiu
niektoré ukazovatele kontrolingu. Z tohto
dôvodu dostanete pokyn na zaúčtovanie
výdavkov na údržbu, hoci nepochybne
ide o investíciu, a tým o nevyhnutne
kapitali- zované výrobné náklady.

V každom prípade zaúčtujte položku
v súlade so zákonnými požiadavkami.
Všetky obchodné transakcie musia
byť zaúčtované v súlade s obchodnými a daňovými predpismi v účtovníctve, pretože účtovníctvo je základom pre daňové priznanie. Chyby v
účtovníctve môžu viesť k nesprávnym daňovým priznaniam a vážnym
dôsledkom pre spoločnosť a zodpovedných zamestnancov podľa
zákona o daniach a clách.

MAN TRUCK & BUS
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SPRAVODLIVÁ
A SLOBODNÁ
HOSPODÁRSKA
SÚŤAŽ
Spravodlivá a slobodná súťaž je chránená platnými zákonmi
o hospodárskej súťaži a protimonopolnými zákonmi. Dodržiavanie týchto zákonov zabezpečuje, aby nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže na trhu – v prospech všetkých
účastníkov trhu. Zakázané sú najmä dohody a dohodnuté
postupy medzi konkurentmi, ktorých cieľom alebo ú
 činkom
je zabránenie alebo obmedzenie voľnej súťaže. Je tiež
neprípustné zneužívať dominantné postavenie na trhu. K
takémuto zneužívaniu môže dôjsť napríklad pri rozdielnom
zaobchádzaní so zákazníkmi bez dobrého dôvodu (diskriminácia), v prípade odmietnutia dodávok, pri presadzovaní
neprimeraných nákupných alebo predajných cien a podmienok alebo spojených predajoch bez dobrého dôvodu
pre požadovanú doplnkovú službu. Protisúťažné správanie môže vážne poškodiť nielen povesť spoločnosti MAN
Truck & Bus, ale jeho dôsledkom sú aj citeľné pokuty a
penále.

MAN TRUCK & BUS
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F I R E M NÁ POLI TI K A

Podnikáme výhradne na princípe odmeňovania podľa výkonov a na základe
trhového hospodárstva a voľnej, neobmedzenej hospodárskej súťaže. Radi
sa porovnávame s našou konkurenciou, pričom vždy rešpektujeme zákon a
etické princípy.
Nerobíme žiadne protisúťažné dohody s konkurentmi, dodávateľmi alebo
zákazníkmi. Ak má spoločnosť MAN Truck & Bus dominantné postavenie na
trhu, nezneužívame ho.
Pri zaobchádzaní s našimi autorizovanými distribučnými partnermi dodržiavame špecifické rámcové podmienky protimonopolných zákonov pre distribučné systémy.
M ÔJ PR Í NO S

V každom kontakte s konkurentmi dbám, aby neboli prijaté alebo poskytnuté
žiadne informácie, ktoré by umožnili vyvodiť závery o súčasnom alebo budúcom obchodnom správaní poskytovateľa informácií.
V rozhovoroch alebo pri inom kontakte s konkurentmi sa vyhýbam témam,
ktoré sú dôležité pre hospodársku súťaž. Patria sem okrem iného ceny,
cenotvorba, obchodné plány, stav vývoja alebo dodacie lehoty.
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PRÍKLAD

Na výstave sa rozprávate so zamestnancom konkurenta. Po krátkom čase
si uvedomíte, že zamestnanec sa od
vás snaží získať informácie o budúcich
obchodných plánoch spoločnosti MAN
Truck & Bus. Ako protislužbu vám partner sľubuje prezradiť informácie o jeho
spoločnosti.

Okamžite a jednoznačne mu objasnite, že s ním o týchto témach nebudete hovoriť. Takýto rozhovor by
okrem neoprávneného zverejnenia
obchodného tajomstva predstavoval
porušenie platného zákona o hospodárskej súťaži a protimonopolného
zákona a mohol by mať drastické
dôsledky pre vás osobne a spoločnosť MAN Truck & Bus, ako aj pre
vášho obchodného partnera a jeho
podnik. Bezodkladne informujte príslušnú kontaktnú osobu pre Compliance uvedenú v kapitole 4 a prediskutujte s ňou ďalší postup.

MAN TRUCK & BUS
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VEREJNÉ
OBSTARÁVANIE

Podnikateľská činnosť spoločnosti MAN Truck & Bus
je zmluvne prepojená s veľkým počtom dodávateľov a
poskytovateľov služieb.
CODE OF CONDUCT
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F I R E M NÁ POLI TI K A

Starostlivo vyberáme dodávateľov a poskytovateľov služieb na základe vecných kritérií.
Pri nákupe produktov a služieb zapájame príslušné oddelenia nákupu v súlade
s príslušnými zásadami obstarávania.
M ÔJ PR Í NO S

Neuprednostňujem jednostranne niektorého dodávateľa alebo poskytovateľa služieb bez objektívnych dôvodov a vyhýbam sa akémukoľvek konfliktu
záujmov.
Nenakupujem žiadne produkty ani služby bez toho, aby som sa najprv informoval o trhu a alternatívnych dodávateľoch. Dodržiavam pritom platné zásady
obstarávania a v počiatočnom štádiu nákupného procesu zapojím príslušné
oddelenie nákupu.

PRÍKLAD

Všimnete si, že zamestnanec spoločnosti
MAN Truck & Bus chce v rozpore s
platnými zásadami verejného obstarávania poveriť dodávateľa bez zapojenia
príslušného oddelenia nákupu.

Obráťte sa na príslušné oddelenie
nákupu alebo kontaktnú osobu uvedenú v kapitole 4, aby ste zaistili, že
spoločnost získa najekonomickejšiu
ponuku.
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KONTROLA EXPORTU
Cezhraničný obchodný styk podlieha v rámci kontroly
exportu zákazom, obmedzeniam, výhradám týkajúcim sa
schválenia alebo iným opatreniam dohľadu. Okrem tovarov
sa nariadenia o kontrole vývozu vzťahujú aj na technológie
a softvér. Okrem skutočného exportu to zahŕňa aj dočasné
vývozy ako napríklad prepravu predmetov a technických
výkresov počas služobných ciest, ako aj technické prenosy,
napríklad prostredníctvom elektronickej pošty alebo cloudu.
Bez ohľadu na spôsob dodania je obchodovanie s osobami
alebo spoločnosťami uvedenými na sankčných zoznamoch
naďalej zakázané.

F I R E M NÁ POLI TI K A

Dbáme o dodržiavanie všetkých predpisov pre dovoz a vývoz tovaru, služieb
a informácií.
M ÔJ PR Í NO S

Pri rozhodovaní o dovoze alebo vývoze produktov a služieb skontrolujem,
či toto rozhodnutie môže podliehať kontrole vývozu. V prípade pochybností
požiadam o radu oddelenia pre colnú správu a zahraničný obchod.
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PRÍKLAD

Dostanete žiadosť od budúceho zákazníka, ktorý by chcel spoločnosti MAN
Truck & Bus zadať zákazku na dodanie
tovaru do krajiny, ktorá by mohla byť
definovaná ako krajina embarga.

Po konzultácii s príslušným oddelením
objasnite, ktoré vývozné o bmedzenia
sa vzťahujú na krajinu, do ktorej má
byť tovar dodaný (napr. embargo
Organizácie Spojených národov)
a pred dokončením preskúmania
neuzatvárajte žiadne zmluvy, ktoré
by spoločnosť MAN Truck & Bus
zaväzovali k vývozu do tejto krajiny.
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ZÁKAZ ZNEUŽÍVANIA
DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ
V OBCHODNOM STYKU
Právne požiadavky [v Európe najmä nariadenie o zneužívaní trhu (MMVO)] zakazujú používanie alebo zverejňovanie
dôverných informácií pri nadobúdaní alebo predaji akcií,
iných cenných papierov alebo finančných nástrojov. To isté
platí aj o odporúčaní tretím stranám alebo podnecovanie
tretích strán k obchodovaniu s využitím dôverných informácií alebo k nezákonnému zverejneniu dôverných informácií.
Predpisy príslušného vnútroštátneho práva môžu ustanoviť
ďalšie zákazy. Dôverné informácie sú presné informácie o
okolnostiach, ktoré nie sú verejne známe a ktoré by v prípade, že by sa stali známymi, mohli výrazne ovplyvniť kurz
príslušného cenného papiera na burze, napr. akcie MAN
Truck & Bus alebo Volkswagen, alebo finančný nástroj.

F I R E M NÁ POLI TI K A

S dôvernými informáciami, ktoré sa týkajú burzového kurzu narábame v súlade
s pravidlami kapitálového trhu a netolerujeme žiadne obchodovanie s využitím dôverných informácií. Vedomosti o úmysloch a postupoch relevantných
z hľadiska dôvernosti informácií môžu byť použité len v rámci príslušných
vnútropodnikových predpisov a nesmú byť zverejnené tretím osobám vrátane
rodinných príslušníkov (napr. manželovi/manželke).

CODE OF CONDUCT

ZÁKAZ ZNEUŽÍVANIA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ
V OBCHODNOM STYKU

53

M ÔJ PR Í NO S

Nebudem vykonávať nelegálne obchodovanie s využitím dôverných informácií, ani nebudem tretím stranám odporúčať ani ich nabádať, aby tak urobili.
Okrem toho nebudem zverejňovať žiadne dôverné informácie s výnimkou
situácií, keď k tomu dôjde v rámci bežného výkonu môjho zamestnania pri
zohľadnení príslušných vnútropodnikových predpisov. Oboznámim sa s príslušnými vnútropodnikovými predpismi.
Ak budem mať prístup k dôverným informáciám, nebudem nakupovať ani sa
zbavovať cenných papierov ani finančných nástrojov s využitím dôverných
informácií To sa týka obchodovania nielen s akciami spoločnosti MAN Truck
& Bus alebo s kótovanými spoločnosťami koncernu Volkswagen alebo zodpovedajúcimi derivátmi, ale v zásade so všetkými cennými papiermi alebo
finančnými nástrojmi (napr. aj od dodávateľov).

PRÍKLAD

Prostredníctvom svojej činnosti v spoločnosti MAN Truck & Bus ste sa dozvedeli, že čoskoro bude oznámená akvizícia novej spoločnosti koncernom
Volkswagen. Viete, že váš dobrý priateľ v súčasnosti uvažuje o predaji svojich akcií spoločnosti Volkswagen.
Vzhľadom na to, že kurz akcie spoločnosti Volkswagen po oznámení akvizície nového podniku pravdepodobne
vzrastie, zvažujete, že svojho priateľa
upozorníte, aby s predajom svojich akcií
počkal.

Nedávajte svojmu priateľovi žiadne
informácie. Keďže nezverejnené informácie, ktoré sú vám známe, sa považujú za dôverné informácie, nesmiete
o týchto poznatkoch informovať iných
ľudí. Za zdieľanie týchto poznatkov,
či už priamo alebo nepriamo, by ste
mohli byť trestne stíhaný.

MAN TRUCK & BUS
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Je vo vlastnom záujme s
 poločnosti
MAN Truck & Bus chrániť zdravie každého zamestnanca a zabezpečiť a
postarať sa o jeho bezpečnosť.
Ochrana a bezpečnosť sa vzťahujú
aj na dáta zamestnancov a zákazníkov, ako aj na podnikové know-how
a aktíva spoločnosti.
Zo zodpovednosti na pracovisku
vyplýva pre skupinu MAN Truck &
Bus dodržiavanie nasledujúcich
zásad:

MAN TRUCK & BUS
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BEZPEČNOSŤ A
OCHRANA ZDRAVIA
PRI PRÁCI

Spoločnosť MAN Truck & Bus berie svoju zodpovednosť
za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov
vážne. Zabezpečujeme bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci v rámci platných národných predpisov a smerníc
BOZP spoločnosti.
CODE OF CONDUCT
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F I R E M NÁ POLI TI K A

Neustálym zlepšovaním pracovných podmienok a rôznymi preventívnymi
opatreniami na ochranu zdravia udržujeme a chránime zdravie, výkonnosť a
pracovnú spokojnosť našich zamestnancov.
M ÔJ PR Í NO S

Dodržiavam predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti. Nikdy neohrozujem
zdravie a bezpečnosť svojich kolegov alebo obchodných partnerov. Uplatňujem všetky primerané a zákonom požadované opatrenia, aby som zabezpečil,
že moje pracovisko bude vždy bezpečné. Dobrovoľnou účasťou na preventívnych prehliadkach a dodržiavaním opatrení zameraných na ochranu zdravia
sa aktívne podieľam na zachovaní a ochrane vlastného zdravia.

PRÍKLAD

Zistíte, že stroj vo vašom oddelení má
elektrickú poruchu.

Vypnite zariadenie a uistite sa, že
naozaj svieti signálne svetlo „porucha”. Požiadajte zodpovedné oddelenie o opravu stroja, pretože vy nie
ste oprávnený opravovať elektrické
zariadenia a navyše to môže byť
nebezpečné.
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OCHRANA OSOBNÝCH
ÚDAJOV

Na ochranu súkromia existujú osobitné právne predpisy
na spracovávanie osobných údajov. Zhromažďovanie,
uchovávanie, spracovávanie a iné používanie osobných
údajov v zásade vyžaduje súhlas dotknutej osoby, alebo
sa musí opierať o zmluvnú dohodu alebo musí mať iný
právny základ.
CODE OF CONDUCT
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F I R E M NÁ POLI TI K A

Chránime osobné informácie zamestnancov, bývalých zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a ďalších zainteresovaných strán.
Osobné údaje zbierame, zhromažďujeme, spracovávame, používame a uchovávame iba v súlade s právnymi ustanoveniami.
M ÔJ PR Í NO S

Zhromažďujem, uchovávam, spracovávam alebo inak používam osobné údaje
len so súhlasom dotknutej osoby, na základe zmluvnej dohody alebo na inom
právnom základe.
Všetky komponenty v spojení so spracovávaním informácií musia byť zabezpečené takým spôsobom, aby bola zabezpečená dôvernosť, integrita, dostupnosť,
overiteľnosť a spoľahlivosť dôverných informácií a aby sa zabránilo k neoprávnenému vnútornému a vonkajšiemu prístupu k nim.
V prípade pochybností sa obrátim na svojho nadriadeného alebo na osobu
zodpovednú za ochranu údajov alebo koordinátora ochrany údajov.

PRÍKLAD

Pre spoločnosť MAN Truck & Bus ste
organizovali seminár s externými účastníkmi a dostali osobné údaje účastníkov. Jeden kolega z oddelenia predaja
vás požiada, aby ste mu poskytli adresy
účastníkov.

Tieto informácie nezdieľajte bez konzultácie so svojím nadriadeným alebo
s osobou zodpovednou za ochranu
osobných údajov alebo s koordinátorom ochrany osobných údajov. Údaje
sa v zásade môžu používať len na
účel, na aký boli poskytnuté.
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANA
INFORMÁCIÍ, KNOW-HOW A
DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
Spoločnosť MAN Truck & Bus vlastní medzinárodne
chránené patenty, ako aj rozsiahle obchodné tajomstvá
a technické know-how. Tieto poznatky sú základom
nášho obchodného úspechu. Neoprávnené sprístupnenie
takýchto poznatkov môže spoločnosti MAN Truck & Bus
spôsobiť mimoriadne veľké škody a mať následky pre
príslušného zamestnanca podľa pracovného, občianskeho
a trestného zákona.
F I R E M NÁ POLI TI K A

Poznáme hodnotu know-how spoločnosti a veľmi starostlivo ho chránime.
Rešpektujeme duševné vlastníctvo našich konkurentov, obchodných partnerov
a iných tretích strán.
M ÔJ PR Í NO S

So všetkými informáciami spoločnosti MAN Truck & Bus a koncernu Volkswagen narábam opatrne a neposkytujem ich neoprávneným osobám.
Osobitne venujem pozornosť informáciám, ktoré sa týkajú technického
know-how, patentov a obchodných tajomstiev.
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PRÍKLAD

Podieľate sa na vývoji inovatívnej technológie. Váš vývoj máte prezentovať
v rôznych závodoch spoločnosti MAN
Truck & Bus a na účely prezentácie
si chcete so sebou vziať svoj laptop,
v ktorom sú uložené príslušné dokumenty. Máte v úmysle prejsť si tieto
dokumenty v lietadle alebo vo vlaku
cestou do jednotlivých závodov.

Musíte zabezpečiť, aby sa nikto
nedozvedel o citlivých informáciách, ktoré patria spoločnosti MAN
Truck & Bus. V opačnom prípade by
to mohlo viesť k vážnemu oslabeniu konkurencieschopnosti. Neprezerajte si takéto informácie na
miestach, kde by k týmto informáciám mohli mať prístup alebo by si
ich mohli všimnúť tretie osoby.
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IT BEZPEČNOSŤ

Informačné technológie (IT), resp. elektronické spracovanie dát sú neoddeliteľnou súčasťou každodennej práce vo
skupine MAN Truck & Bus, no nesú so sebou veľké množstvo rizík. K tým patrí najmä narušenie spracovania dát
škodlivými programami (vírusmi), strata dát v dôsledku chýb
programu alebo zneužitie dát (napr. hackermi).
CODE OF CONDUCT
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F I R E M NÁ POLI TI K A

Venujeme pozornosť bezpečnosti IT a elektronického spracovania dát a
dodržiavame platné predpisy.
M ÔJ PR Í NO S

Oboznámim sa s platnými bezpečnostnými predpismi IT a dodržiavam v nich
uvedené pravidlá. Som si vedomý, že nešifrovaná výmena dát (napríklad prostredníctvom e-mailu alebo USB kľúča) nie je bezpečným komunikačným
prostriedkom.

PRÍKLAD

Ste na cestách a na jednom stretnutí
dostanete USB kľúč za účelom výmeny
istého dokumentu.

Používajte výlučne nosiče dát alebo
systémy na vzájomnú výmenú dát
od spoločnosti MAN Truck & Bus
a postupujte v súlade s požiadavkami na klasifikáciu informácií.
Nechajte si dokument napr. poslať
e-mailom. Nikdy neotvárajte e-maily a ich prílohy, ktoré sa vám zdajú
byť podozrivé alebo ktoré ste dostali
od neznámych osôb. Zabránite tak
preniknutiu škodlivého softvéru do
podnikovej siete.
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NAŠA ZODPOVEDNOSŤ NA PRACOVISKU

NARÁBANIE S AKTÍVAMI
SPOLOČNOSTI
Hmotný a nehmotný majetok spoločnosti MAN Truck &
Bus slúži na pomoc našim zamestnancom pri dosahovaní
obchodných cieľov spoločnosti a smie sa používať len v
rámci firemných predpisov.

F I R E M NÁ POLI TI K A

Máme úctu k hmotnému a nehmotnému majetku spoločnosti MAN Truck &
Bus a nepoužívame ho na súkromné účely.
M ÔJ PR Í NO S

Dodržiavam predpisy spoločnosti a s aktívami spoločnosti narábam šetrne
a uvedomelo.

CODE OF CONDUCT

NARÁBANIE S AKTÍVAMI SPOLOČNOSTI

65

PRÍKLAD

Váš futbalový zväz plánuje cez víkend
tímový zájazd. Tréner sa vás opýta, či
vy ako zamestnanec spoločnosti MAN
Truck & Bus nemôžete z vozového
parku MAN Truck & Bus zorganizovať
predvádzací autobus.

Predvádzacie autobusy si zamestnanci
spoločnosti MAN Truck & Bus môžu
prenajať za bežných trhových podmienok. Služobné vozidlá nesmiete
používať na súkromné účely ani
ich bezplatne sprístupňovať tretím
stranám.
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V prípade potreby vám interné a ex
terné kontaktné osoby môžu poskytnúť pomoc pri dodržiavaní Code of
Conduct. Okrem toho p
 latia ďalšie
dobrovoľné povinnosti a zásady.
Všetky smernice skupiny a jednotiek
spoločnosti MAN Truck & Bus nájdete
v MAN House of Policies: https://hop.
man.lan

MAN TRUCK & BUS

67

68

PODPORA

Zastúpenie zamestnancov
Uznávame základné právo všetkých zamestnancov vytvárať odbory a združenia zastupujúce zamestnancov.
Sme odhodlaní otvorene a s dôverou spolupracovať so zástupcami zamestnancov, viesť s nimi konštruktívny a kooperatívny dialóg a usilovať sa o
spravodlivú rovnováhu záujmov. Profesionálne jednanie so zástupcami
zamestnancov, ktoré nedovoľuje privilegovať alebo diskriminovať kohokoľvek,
je súčasťou firemnej kultúry spoločnosti MAN Truck & Bus.
Zabezpečenie budúcnosti spoločnosti MAN Truck & Bus a jej zamestnancov sa uskutočňuje v duchu spolupráce pri riešení konfliktov a sociálneho
záväzku, s cieľom zabezpečiť ekonomickú a technologickú konkurencieschopnosť. Hospodárnosť a uchovanie pracovných miest sú rovnocenné
a spoločné ciele.

Pomoc / kontakt
Prvou kontaktnou osobou v prípade otázok alebo neistoty v súvislosti s Code
of Conduct je váš priamy nadriadený. Okrem toho sa každý zamestnanec môže
spojiť s Chief Compliance Officer a Compliance Officer príslušnej jednotky
skupiny, ako aj s centrálnym pracoviskom Compliance Helpdesk:
E-mail: compliance.helpdesk@traton.com
Telefón: +49 89 36098-555
Okrem toho sa môžete obrátiť aj na iné interné orgány spoločnosti, ako sú
napríklad oddelenie ľudských zdrojov, zástupcovia zamestnancov alebo príslušné oddelenie.
Sťažnosti môžeme adresovať príslušným miestam v rámci existujúcich firemných predpisov ako napríklad nadriadenému, príslušnej kontaktnej osobe pre
Compliance, oddeleniu ľudských zdrojov alebo akémukoľvek inému príslušnému úradu.

CODE OF CONDUCT
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Okrem toho, ak máme podozrenie, že došlo k porušeniu právnych predpisov,
môžeme to s dôverou nahlásiť priamo svojim kolegom v TRATON Investigation Office. Spolu so zodpovedným vyšetrovacím útvarom MAN Truck & Bus
sa zabezpečí, aby sa vykonali komplexné a primerané vyšetrovania. Viac
informácií o oznamovacích kanáloch spoločnosti MAN Truck & Bus na oznamovanie tipov o možnom porušení právnych predpisov, dôverne, celosvetovo, 24 hodín denne a ak je to potrebné anonymne, je k dispozícii na webovej stránke MAN Truck & Bus: www.man.eu/speakup
Ďaľšie informácie možete nájsť na MAN Truck & Bus Global Corporate
Website:
www.man.eu/compliance
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Test na pomoc pri rozhodovaní
Ak by som si v konkrétnom prípade nebol istý, či je moje správanie v súlade so
zásadami nášho Code of Conduct, mal by som si položiť nasledujúce otázky:

1. Zohľadnil som v svojom rozhodnutí všetky relevantné otázky
a správne ich zvážil? (test na okolnosti prípadu)

2. Som si istý, že moje rozhodnutie je v súlade s právnym rámcom
a požiadavkami spoločnosti? (test na právny rámec prípadu)

3. Budem si stáť za svojím rozhodnutím, keď budem vyzvaný, aby som
niesol zodpovednosť? (test na požiadavky nadriadených)

4. Rozhodol som sa tak, ako sa vo všetkých podobných prípadoch
zvykne v podniku vždy rozhodnúť? (test na univerzálnosť môjho
rozhodnutia)

5. Stále verím, že moje rozhodnutie je správne aj keby ho moja spo-

ločnosť mala verejne obhajovať? (test na vnímanie môjho rozhodnutia
verejnosťou)

6. Akceptoval by som toto moje rozhodnutie, keby som bol v pozícii

dotknutej osoby? (test na moje rozhodnutie, keby som bol dotknutou
stranou)

7. Čo by na moje rozhodnutie povedala moja rodina? (iný názor)
Ak som na otázky č. 1 až 6 odpovedal „áno“ a odpoviem kladne aj na otázku
č. 7, moje správanie veľmi pravdepodobne zodpovedá našim zásadám. Ak
mám nejaké otázky alebo pochybnosti, kontaktujem niektorú z osôb uvedenú
v tejto kapitole.
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Najnovšia verzia Code of Conduct:
Najnovšia verzia Code of Conduct je dostupná na intranete skupiny na
stránke https://inside.man.lan/en/ a na internete na stránke www.
man.eu/codeofconduct
Pred týmto Code of Conduct MAN Truck & Bus SE verzia 1.0 bola
platná verzia MAN SE verzia 2.1.
Z dôvodu zjednodušenia sa pri odkazovaní na osoby používa iba
mužský rod podstatných mien. Samozrejme, všetky vyhlásenia sa
však rovnako vzťahujú na osoby oboch pohlaví.
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