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1. Udržateľné obchodné praktiky

Udržateľnosť a integrita sú v centre nášho podnikania a v 
srdciach našich ľudí. S našimi podnikmi, našimi produktmi a 
službami, v rámci našich hodnotových reťazcov a našich ce-
losvetových aktivít vedieme neustálu transformáciu ekonomiky 
smerom k zdravému ekosystému pre udržateľnú mobilitu a udr-
žateľný priemysel.

Ako signatár iniciatívy OSN Global Compact sa spoločnosť 
Continental zaviazala dodržiavať jeho desať princípov v oblasti 
ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii. 
Spoločnosť Continental sa zaviazala k čestnosti a integrite s 
ohľadom na naše celkové podnikateľské správanie voči zamest-
nancom, zákazníkom, dodávateľom, konkurentom a iným zainte-
resovaným stranám.

Spoločnosť Continental sa zaviazala k vizionárskym a smelým 
ambíciám. Spoločnosť Continental sa spolu so svojimi partnermi 
v rámci hodnotového reťazca snaží najneskôr do roku 2050 
dosiahnuť 100 % uhlíkovú neutralitu v celom hodnotovom 
reťazci, 100 % mobilitu a priemysel bez emisií, 100 % uzavreté 
cykly zdrojov a produktov, ako aj 100 % zodpovedné získavanie 
zdrojov a obchodné partnerstvá. Obchodní partneri budú pod-
porovať spoločnosť Continental pri dosahovaní týchto ambícií 
svojimi produktmi, službami a operáciami, s cieľom znížiť ne-
priaznivé vplyvy na hodnotový reťazec a vytvoriť ekonomickú, 
sociálnu a ekologickú hodnotu pre všetky naše zainteresované 
strany a pre spoločnosť.

Udržateľné obchodné praktiky a integrita sú zakotvené v hod-
notách spoločnosti Continental, v kódexoch správania, prísluš-
ných pravidlách a politikách, ako aj v medzinárodných rámcoch 
vrátane cieľov udržateľného rozvoja (SDG) OSN, iniciatívy OSN 
Global Compact, smerníc OECD o nadnárodných spoločnos-
tiach (MNE) a hlavných zásad OSN v oblasti podnikových a ľud-
ských práv s konkrétnym odkazom na dohovory o základných 
pracovných právach Medzinárodnej organizácie práce (ILO).

Spoločnosť Continental očakáva od všetkých svojich obchod-
ných partnerov, že budú konať rovnako spravodlivo, čestne 
a zodpovedne a budú oddaní udržateľnosti a integrite vo 
všetkých aspektoch svojho podnikania. Tento Morálny kódex 
obchodného partnera zdôrazňuje dôležité štandardy, ktoré 
sú v súlade s hodnotami spoločnosti Continental a od každé-
ho obchodného partnera vrátane, okrem iného, dodávateľov, 
konzultantov, predajcov, maklérov, obchodníkov, obchodných 
zástupcov, zmluvných partnerov, splnomocnencov a iných oča-
kávame, že ich budú brať na vedomie a prísne dodržiavať.

2. Dodržiavanie zákonov, pravidiel a právnych predpisov

Obchodný partner bude dodržiavať všetky platné zákony, pra-
vidlá a predpisy v krajinách, v ktorých pôsobí, a zachová vhod-
né opatrenia na zabezpečenie dodržiavania týchto zákonov, 
pravidiel a právnych predpisov. 

Dodržiavanie protimonopolných zákonov   
Obchodný partner bude prísne dodržiavať všetky príslušné pro-
timonopolné zákony, zákony o obchodných praktikách a všetky 
ostatné zákony o hospodárskej súťaži, pravidlá a nariadenia 

týkajúce sa napríklad monopolov, nekalej súťaže a obmedzova-
nia obchodu a vzťahov s konkurentmi a zákazníkmi. Obchodný 
partner nebude uzatvárať dohody s konkurentmi ani sa nebude 
zapájať do iných činností, ktoré môžu nekalo ovplyvniť hospo-
dársku súťaž, vrátane, okrem iného, určovania cien alebo rozde-
lenia trhu.  

Boj proti korupcii
Spoločnosť Continental netoleruje žiadnu formu korupcie. Ob-
chodný partner preto bude dodržiavať platné zákony a predpisy 
týkajúce sa úplatkárstva a boja proti korupcii vrátane tých, ktoré 
sa týkajú zahraničných korupčných praktík. Obchodný partner 
nebude vykonávať ani tolerovať žiadnu formu korupcie, úplat-
kárstva, krádeže, sprenevery ani vydierania alebo využívania 
nezákonných platieb vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek pla-
tieb alebo iných výhod poskytnutých akýmkoľvek jednotlivcom, 
spoločnostiam alebo štátnym zamestnancom na účel ovplyv-
ňovania rozhodovacieho procesu v rozpore s platnými zákonmi. 
Obchodný partner konkrétne nesmie ponúkať nezákonné bene-
fity alebo nezákonné výhody, akými sú úplatky, provízie alebo 
iné nezákonné výhody vrátane nevhodných darov a neprimera-
nej pohostinnosti voči zamestnancom spoločnosti Continental 
na účel výmeny obchodných príležitostí. 

Predpisy týkajúce sa vývozu a dovozu 
Obchodný partner bude dodržiavať všetky príslušné zákony 
na kontrolu dovozu a vývozu vrátane, bez obmedzenia, sankcií, 
embárg a iných zákonov, predpisov, vládnych nariadení a politík, 
ktoré kontrolujú prenos alebo prepravu tovaru, technológií a 
platieb.  

Prevencia prania špinavých peňazí 
Naši obchodní partneri budú dodržiavať všetky platné zákony 
upravujúce prevenciu prania špinavých peňazí a nebudú sa zú-
častňovať na žiadnej činnosti prania špinavých peňazí.

3. Konflikt záujmov 

Od našich zamestnancov sa očakáva, že budú konať v najlep-
šom záujme svojej spoločnosti. Súkromné záujmy a osobné 
stanoviská nesmú ovplyvňovať žiadne obchodné rozhodnutie. 
Spoločnosť Continental ako aj obchodný partner sa budú vy-
hýbať akejkoľvek činnosti alebo situácii, ktorá by mohla viesť 
ku konfliktu súkromného záujmu zamestnanca spoločnosti 
Continental s obchodným partnerom a obchodným záujmom 
spoločnosti Continental. Obchodný partner, ktorý sa dozvie o 
konflikte záujmov, o tom bude okamžite informovať spoločnosť 
Continental.

4. Dobré pracovné podmienky a ľudské práva

Obchodní partneri budú rešpektovať ľudské práva a celosveto-
vo poskytovať zdravé a spravodlivé pracovné podmienky. Preto 
bude obchodný partner zaobchádzať so všetkými jednotlivcami 
s rešpektom a čestne a bude rešpektovať medzinárodne uzná-
vané ľudské práva, ako sú uvedené vo Všeobecnej deklarácii 
ľudských práv a štandardy Medzinárodnej organizácie práce 
(ILO) a bude dodržiavať platné vnútroštátne a medzinárodné 
predpisy. Podľa miestnych zákonov medzi ne patria, okrem iné-
ho: 
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› zákaz nútenej práce vrátane akýchkoľvek foriem moderného 
otroctva, obchodovania s ľuďmi, ako aj neetických náboro-
vých praktík,

› zákaz detskej práce, 
› udržiavanie inkluzívneho a kooperatívneho prostredia bez od-

vetných opatrení, násilia alebo obťažovania, 
› odmietnutie akejkoľvek formy diskriminácie vrátane, okrem 

iného, diskriminácie na základe národnosti, etnickej prísluš-
nosti, pohlavia, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej 
identity alebo sexuálnej orientácie, náboženstva a viery, 
sociálneho postavenia alebo akejkoľvek rasovo motivovanej 
diskriminácie,

› poskytovanie spravodlivých odmien a benefitov, ktoré sú 
prinajmenšom ekvivalentné zákonom stanovenej minimálnej 
mzde v jednotlivých krajinách, 

› primeraný pracovný čas a dostatočný čas na odpočinok,
› rešpektovanie práva na slobodu združovania a kolektívneho 

vyjednávania,
› vytváranie bezpečného a zdravého pracovného prostredia,
› zodpovedné bezpečnostné postupy závodu v lokalite ob-

chodného partnera, 
› ako aj uznanie a rešpektovanie existencie práv na využívanie 

pôdy alebo zvykových práv a súvisiacich práv miestnych ko-
munít, pôvodných obyvateľov a jednotlivcov.

Spoločnosť Continental podporuje princípy posilnenia postave-
nia žien OSN a dôrazne vyzýva svojich obchodných partnerov, 
aby formálne podporovali Princípy posilnenia postavenia žien 
OSN vo svojich vlastných prevádzkach a tiež vo svojich dodáva-
teľských reťazcoch.

5. Ochrana životného prostredia a klímy

Obchodný partner bude podnikať bezpečným a zodpovedným 
spôsobom na základe systematického manažérskeho prístupu 
a ochrany životného prostredia a bude dodržiavať platné vnút-
roštátne a medzinárodné predpisy.

Obchodný partner bude využívať zdroje udržateľným spôso-
bom znížením spotreby energie, vody, surovín a zásob. Okrem 
toho obchodný partner zavedie a bude zachovávať primerané 
postupy riadenia ochrany životného prostredia vrátane, okrem 
iného, ochrany klímy, kvality ovzdušia, zodpovedného naklada-
nia s chemikáliami, ochrany pôdy, ochrany vodných útvarov, bi-
odiverzity, spracovania odpadu a manipulácie s ním, prevencie 
hluku a predchádzania odlesňovaniu. 

6. Bezpečnosť a zdravie

Obchodný partner bude podnikať bezpečným a zodpovedným 
spôsobom na základe systematického manažérskeho prístupu a 
ochrany ľudí.

Preto sa obchodný partner zaväzuje vyrábať a dodávať bezpeč-
né produkty spoločnosti Continental a poskytovať bezpečné, 
zdravé a ergonomické pracovné prostredie, ktoré podporuje 
prevenciu nehôd a minimalizuje vystavenie sa zdravotným ri-
zikám pre zamestnancov a zmluvných partnerov obchodného 
partnera. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné zaviesť systém 
riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia na neustále zlepšovanie 
vrátane, okrem iného, núdzového manažmentu, prevencie po-

žiarov a zodpovedného riadenia chemikálií. Požiadavky stano-
vené Dohovorom ILO o bezpečnosti a zdraví pri práci č. 155 sa 
musia dodržiavať.

7. Náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci a nerastné 
suroviny z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokoriziko-
vých oblastí 

Obchodní partneri zavedú procesy náležitej starostlivosti s 
cieľom identifikovať a zmierňovať riziká negatívnych vplyvov 
na ľudské práva a životné prostredie v ich dodávateľských reťaz-
coch a predchádzať im, a to vrátane vhodných mechanizmov 
podávania sťažností a podávania správ, na základe hlavných 
zásad OSN v oblasti podnikových a ľudských práv a smerníc 
OECD pre nadnárodné spoločnosti a príslušných usmernení. 

Obchodný partner bude dodržiavať všetky príslušné zákony tý-
kajúce sa náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci.

V rámci celkovej náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci 
sa od obchodného partnera očakáva, že bude podporovať ná-
ležitú starostlivosť a sledovateľnosť vo svojich dodávateľských 
reťazcov pre všetky nerastné suroviny. Od obchodného partne-
ra sa očakáva, že si bude vedomý príslušných právnych požia-
daviek vo vzťahu k nerastom z oblastí zasiahnutých konfliktom 
a vysoko rizikových oblastí a zabezpečí súlad s týmito zákonmi 
v zmysle „Usmernenia OECD o náležitej starostlivosť pre zod-
povedné dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí 
zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí“. Preto bude 
obchodný partner

› vykonávať náležitú starostlivosť vo svojich dodávateľských 
reťazcoch s cieľom určiť, či produkty predávané spoločnosti 
Continental obsahujú kritické nerastné suroviny alebo materi-
ály,

› a vypĺňať aktuálne verzie príslušných vzorov na podávanie 
správ, ako napríklad „vzor podávania správ o konfliktných 
nerastoch“ (CMRT) a „vzory podávania správ o kobalte“ (CRT), 
ktoré poskytuje „Iniciatíva za zodpovedné nerasty“ (RMI) na 
základe presných a pravdivých informácií od dodávateľov ob-
chodného partnera, bude pripravený poskytnúť spoločnosti 
Continental aktuálne a aktualizované informácie, akými sú 
CMRT a CRT, a pracovať na odstránení nevyhovujúcich taviar-
ní v príslušných dodávateľských reťazcoch.

8. Integrita produktov

Obchodný partner bude vyvíjať, vyrábať a dodávať produkty v 
súlade s príslušnými požiadavkami týkajúcimi sa najlepšej integ-
rity produktov vrátane, okrem iného, 

› Bezpečnosti produktov: produkty nepredstavujú žiadne 
neprimerané riziko pre zdravie a bezpečnosť ľudí a životné 
prostredie. To platí pre zamýšľané použitie a predvídateľné 
nesprávne použitie produktov, ako aj pre použitie materiálov 
podliehajúcich obmedzeniam,

› Súlad produktov: produkty sú v súlade s platnými právnymi a 
technickými predpismi v krajine výroby, krajine montáže a tiež 
v krajine použitia. To výslovne zahŕňa aktívny zákaz používa-
nia akýchkoľvek falšovaných dielov (plagiátov) alebo materiálu 
z neschválených zdrojov v rámci dodávateľského reťazca,  
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› Kybernetickej bezpečnosti produktov: ochrana pred ne-
oprávnenou manipuláciou, ktorá by mohla potenciálne 
ovplyvniť bezpečnosť produktov alebo súlad produktov. 

Akékoľvek potenciálne porušenie integrity produktov musí byť 
okamžite písomne oznámené spoločnosti Continental. 

9. Ochrana údajov, obchodné informácie a duševné vlastníc-
tvo 

Zodpovednosťou obchodného partnera je zabezpečiť, aby sa 
akékoľvek citlivé obchodné informácie alebo obchodné tajom-
stvá získané na základe obchodných aktivít so spoločnosťou 
Continental (ďalej len „obchodné informácie“) uchovávali v prís-
nej tajnosti a neboli zneužité ani poskytnuté tretím stranám. 

Obchodný partner zaručuje, že všetky obchodné informácie 
budú náležite zhromaždené, spracúvané, zabezpečené a ulo-
žené.

Okrem toho bude obchodný partner chrániť a zabezpečovať 
registrované a neregistrované duševné vlastníctvo spoločnosti 
Continental ako dôverné informácie. 

Obchodný partner bude dodržiavať všetky príslušné zákony 
týkajúce sa ochrany údajov. Ak obchodný partner spracúva 
osobné údaje v mene spoločnosti Continental, obchodný 
partner súhlasí s uzavretím zmluvy o spracúvaní údajov, ak to 
vyžadujú platné zákony.

10. Kontinuita činnosti

V súvislosti s kontinuitou činnosti a dodávateľským reťazcom 
obchodný partner neustále vykonáva komplexné činnosti 
identifikácie a hodnotenia rizík.

V prípade identifikovaných rizík sa pravidelne vykonávajú a 
testujú opatrenia na zmiernenie rizík, ako aj plány zálohovania 
a kontinuity, aby sa minimalizoval vplyv prerušení a narušení 
operácií podporujúcich podnikanie spoločnosti Continental. 

11. Dodržiavanie tohto Morálneho kódexu obchodného 
partnera 

Spoločnosť Continental považuje ustanovenia tohto Morálneho 
kódexu obchodného partnera, ktorý sa môže priebežne meniť 
a dopĺňať, za zásadné pre jej vzájomný obchodný vzťah s ob-
chodným partnerom. Preto je súlad s ustanoveniami v tomto 
dokumente nevyhnutný pre obchodný vzťah medzi spoloč-
nosťou Continental a obchodným partnerom, čo obchodný 
partner berie na vedomie a súhlasí s tým. 

V prípade závažného porušenia tohto Morálneho kódexu 
obchodného partnera obchodným partnerom si spoločnosť 
Continental vyhradzuje právo ukončiť obchodný vzťah s ob-
chodným partnerom v súlade s platnými zákonmi. 

Obchodný partner bude podporovať implementáciu záko-
nom požadovaných a iných procesov náležitej starostlivosti 
spoločnosťou Continental svojím aktívnym zapojením sa do 
súvisiacich iniciatívach, ako sú napríklad sebahodnotiace do-

tazníky. Spoločnosť Continental si vyhradzuje právo vhodným 
spôsobom kontrolovať, či obchodný partner dodržiava tento 
Morálny kódex obchodného partnera. Všetky audity sa budú 
plánovať v pracovnom čase vzájomne dohodnutom s obchod-
ným partnerom, ktorý ich pripraví a poskytne primeranú úro-
veň dokumentácie, ktorá jasným a transparentným spôsobom 
potvrdí dodržiavanie tohto Morálneho kódexu obchodného 
partnera. 

Obchodný partner vynaloží maximálne úsilie na to, aby sa 
oboznámil s obchodnými praktikami svojich dodávateľov, sub-
dodávateľov a iných obchodných partnerov a aby od všetkých 
takýchto dodávateľov, subdodávateľov a obchodných partne-
rov vyžadoval, aby dodržiavali tento Morálny kódex obchodné-
ho partnera alebo hodnoty v ňom uvedené. Obchodný part-
ner a spoločnosť Continental budú diskutovať o akýchkoľvek 
otázkach v súvislosti s týmto Morálnym kódexom obchodného 
partnera s dôverou a rešpektom.

12. Mechanizmus podávania sťažností a reklamácií

Obchodnému partnerovi a jeho príslušným zamestnancom, 
ako aj zainteresovaným stranám a držiteľom práv vo všeobec-
nosti odporúčame nahlásiť porušenia tohto Morálneho kódexu 
obchodného partnera na horúcej linke pre dodržiavanie pred-
pisov a boj proti korupcii spoločnosti Continental. 

Kontaktné údaje sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti 
Continental (https://www.continental.com/hotline). 

Obchodní partneri budú plne podporovať vyšetrovanie údaj-
ných porušení. Okrem toho, v súlade s ich vlastným úsilím o 
náležitú starostlivosť, by obchodní partneri mali mať mecha-
nizmus podávania sťažností/reklamácií alebo podporovať mi-
mosúdne mechanizmy špecifické pre príslušné odvetvie alebo 
krajinu.

Týmto potvrdzujeme, že zdieľame, rešpektujeme, dodržiavame 
a uplatňujeme hodnoty obchodného kódexu, ako je uvedené 
vo vyššie uvedenom Morálnom kódexe obchodného partnera.

Názov spoločnosti

Sídlo

Dátum a podpis

Funkcia podpisujúcej osoby
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