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Správa od riadiaceho orgánu

FM Group, ako hlavný medzinárodný hráč, pozostávajúca z FM Logistic, Batilogistic a ich
dcérskych spoločností, FM Holding a FM Foundation (ďalej už len „FM Group“), sa rozhodla
riešiť svoje záležitosti s integritou v súlade so svojimi základnými hodnotami dôvery, výkonu
a otvorenosti.

V súlade s dodržiavaním svojich hodnôt prijala FM Group princíp nulovej tolerancie voči
akejkoľvek forme korupcie alebo nelegálnej aktivity. Akékoľvek porušenie tohto princípu
povedie k disciplinárnemu konaniu alebo stíhaniu dotknutých osôb. Vybudovali sme si svoju
reputáciu so zákazníkmi a dodávateľmi na nepretržitej pozornosti a našom prístupe
založenom na neustálom zlepšovaní sa. Ako výsledok sú naše etické pravidlá, ktoré
pramenia z našich firemných hodnôt a podnikovej kultúry, hlavnými väzbami v našom raste
a udržateľnosti nášho obchodného modelu.

Každý jeden z nás sa musí zaviazať nasledovať tieto pravidlá, aby udržal našu dobrú povesť,
ktorá je základným faktorom pre rast a prosperitu spoločnosti Group.

Tento Kódex správania (ďalej už len „Kódex“) stanovuje pravidlá správania, ktoré musia byť
prijaté všetkými zainteresovanými stranami spoločnosti, aby konali v súlade nielen so
zákonmi, predpismi a pravidlami platnými vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme, ale
taktiež s etickými hodnotami pri podnikaní. Tento Kódex poskytuje konkrétne príklady, takže
každý dokáže identifikovať situácie, kde je riziko a oboznámiť sa s metódami upozornenia a
ohlasovania akýchkoľvek porušení.

Obeh tohto Kódexu a jeho hodnoty sú zodpovednosťou riadiaceho orgánu v každom
subjekte spoločnosti.

Tento Kódex správania platí pre celú spoločnosť FM Group, jej dcérske spoločnosti a ich
všetkých korporátnych pracovníkov, manažérov a zamestnancov.
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Zaväzujeme sa budovať a udržiavať dôveru s našimi zamestnancami, našimi partnermi a
komunitami, ako aj so správnymi orgánmi.

NB: Tento dokument nepredstavuje pracovnú zmluvu a žiadnym spôsobom nemení
diskrečnú povahu zamestnania zamestnanca.

V prípade, kde sú národné zákony alebo požiadavky prísnejšie ako tento Kódex správania,
prevládnu tieto.

Spoločnosť je klenotom, ktorý má
každý zamestnanec povinnosť chrániť
a pomáhať pri jeho raste.

Marie-Laure Faure                       

Predsedkyňa FM Foundation       

Oliver Faure

Predseda FM Holding Corporate

Jean-Christophe Machet             Gilles Faure

CEO FM Logistic                  CEO Bâtilogistic
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Naše hodnoty

OTVORENOSŤ

Otvorenosť si vyžaduje, aby sme 
využívali našu zvedavosť a 

schopnosť počúvať, 
prehodnocovať naše predpoklady 
a ukazovať kreativitu a iniciatívu.

VÝKON

Výkon je plodom našej excelencie 
aplikovanej každý deň a našej 

túžby byť podnikavý.
Je kľúčom k spokojnosti našich 

zákazníkov a dlhodobému 
úspechu našej spoločnosti.

DÔVERA

Dôvera je princíp a je živená 
časom.

Dovoľuje  každému podávať 
najlepší výkon; podporuje 

autonómiu a spoluprácu medzi 
nami a našimi partnermi. 
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Náš
etický
záväzok

Nezávisle od toho, akú prácu robíme, sme všetci
zodpovední za vytváranie, podporovanie a
udržiavanie podnikovej kultúry, ktorá podporuje
etické správanie a dodržiavanie zákonov. Všetci
máme povinnosť rozumieť očakávaniam, ktoré sú
stanovené týmto Kódexom a dodržiavať ich.

FM Group 
zamestnanec

FM Group manažér

Oboznámený so zákonmi a predpismi 
platnými pri mojej práci a rozumieť im

Konať čestne, transparentne, férovo a 
dôveryhodne vo všetkom, čo robím a v 
mojich profesionálnych vzťahoch.

Vyhľadávať rady, ak budem mať 
pochybnosti, u manažérov, členov 
môjho tímu, HR alebo pracovníka 
dodržiavania alebo môžem použiť 
rýchlu linku etiky.

Používať rýchlu linku etiky, ak si budem 
priať nahlásiť predpokladané alebo 
reálne porušenia etiky.

Spolupracovať s každým, kto je 
zapojený do vyšetrovania a vždy im 
poskytnem úplné a férové informácie a 
potrebné dokumenty 

Sa účastniť tréningových hodín, ktoré sa 
na mňa vzťahujú

budem

Ako

Oboznámený so zákonmi a predpismi 
platnými pri mojej práci a rozumieť im

Konať čestne, transparentne, férovo a 
dôveryhodne vo všetkom, čo robím a v 
mojich profesionálnych vzťahoch.

Vyhľadávať rady, ak budem mať 
pochybnosti, u svojho nadriadeného 
pracovníka, člena môjho tímu, HR alebo 
pracovníka dodržiavania alebo môžem 
použiť rýchlu linku etiky.

Používať rýchlu linku etiky, ak si budem 
priať nahlásiť predpokladané alebo 
reálne porušenia etiky.

Spolupracovať so všetkými 
vyšetrovaniami a vždy poskytnem úplné 
a férové informácie a potrebné 
dokumenty

Sa účastniť tréningových hodín, ktoré sa 
na mňa vzťahujú
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Dodržiavanie pracovných 
a ľudských práv 

FM Group sa stará o to, aby zabezpečila, že dodržiava aktuálnu legislatívu vo všetkých krajinách, kde
pôsobí. Zaväzujeme sa dodržiavať princípy stanovené vo všetkých základných textoch, ako sú
Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodná organizácia práce (ILO), ako aj legislatíva a
predpisy krajín, v ktorých pôsobíme. Spoločnosť sa zaväzuje nepoužívať nútenú ani nelegálnu prácu
a odmietať spolupracovať alebo okamžite prestať spolupracovať s dodávateľmi a poskytovateľmi,
ktorí môžu zamestnávať osoby, ktoré pracujú pod hrozbou alebo z donútenia.

FM Group odmieta zamestnávať neplnoletých (s výnimkou na krátkodobé získavanie pracovných
skúseností, ako súčasť učebných osnov) na akékoľvek vlastné aktivity alebo svojich subdodávateľov
alebo zákazníkov. FM Group sa zaväzuje dôkladne dodržiavať minimálny vekový limit platný vo
všetkých krajinách, v ktorých pôsobí. V žiadnom prípade nemôže byť tento vekový limit nižší, ako je
ten stanovený dohodami 138 a 182 Medzinárodnej organizácie práce, najmä 15 rokov a 18 rokov pre
rizikové alebo mimoriadne náročné práce. Je treba si všimnúť, že tento bod si zasluhuje osobitnú
pozornosť, najmú pri podpisovaní zmlúv s dodávateľmi alebo zákazníkmi prostredníctvom nášho
dotazníka povinnej previerky.

Integrita ako náš vodca

Zistené problémy môžu súvisieť komplexne so situáciami, ktoré môžu byť niekedy rozporuplné,
napríklad výber medzi osobným ziskom a správnym rozhodnutím pre spoločnosť, alebo či prijať
rozkaz, aj keď je jeho hovorca predmetom sankcií.

Konať s integritou môže byť niekedy náročné. Úspech spoločnosti FM Group závisí od správania
každého z nás!
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Postup
V 5 krokoch
Nezávisle od situácie, náš úsudok je dôležitou
časťou rozhodovania v mene spoločnosti. Tento 5-
krokový postup bol navrhnutý ako návod, ktorý vám
má pomôcť robiť správne voľby, pri čelení ťažkej
situácii

1
2

3

4

5

?

Zostaňte 
pokojní

Vezmite 
si 5 minút 
na 
premysle
nie

Urobte si 
zoznam 
skutočností
! Držte sa 
faktov! 
Pomôže 
vám to 
vidieť veci 
jasnejšie

Použite strom 
rozhodovania na 
nasledujúcich stranách 
ako návod

Požiadajte o 
pomoc od 
svojho 
riadiaceho 
pracovníka 
alebo 
pracovníka 
dodržiavani
a



Strom rozhodovania

Pokuty za nedodržiavania

Na každého, kto nezvládne dodržiavať pravidlá obsiahnuté v tomto Kódexe sa budú vzťahovať
disciplinárne sankcie a dokonca prepustenie v súlade s pravidlami spoločnosti.

1. Je nutné konať?
2. Je to legálne?
3. Je to v súlade s politikou FM Group?
4. Je to v súlade s podnikovou kultúrou 

a hodnotami spoločnosti FM Group?
5. Vzal/-a som do úvahy vplyv na náš 

personál, zákazníkov a 
zainteresované strany?

6. Budem sa cítiť pohodlne pri 
vysvetľovaní mojich činov 
nadriadenému, kolegovi alebo mojej 
rodine?

7. Je možné môj čin obhájiť, ak bude 
zverejnený v médiách?

8. Je to vhodné pre celú Group a nie len 
pre niekoľkých jednotlivcov?

9. Ak niečo spôsobuje, že zaváham, 
požiadal/-a som o pomoc?

10



Rýchla linka etiky a iné komunikačné 
kanály

Prvý komunikačný kanál dostupný pre zamestnancov spoločnosti Group funguje cez riadiacu linku,
t.j. môžu hovoriť so svojim nadriadeným pracovníkom alebo vedúcim pracovníkom funkcie.

Keďže nie je možné uviesť všetky situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť, je vcelku
pravdepodobné, že sa vyskytne situácia, ktorá nie je špeciálne zmienená v
tomto Kódexe (v spojení s danými predpismi, zákonmi alebo politikou
spoločnosti). Každý zamestnanec spoločnosti FM Group musí prijať, že nesie
osobnú zodpovednosť za vhodné správanie sa a dodržiavanie vysokých
etických štandardov v práci.

Ak máte pochybnosti, riaďte sa naším Stromom rozhodovania, ktorý vás 
prevedie potrebným myšlienkovým procesom! 

Rôzne komunikačné kanály sú dostupné našim zamestnancom a partnerom na garantovanie toho,
aby prevážilo etické prostredie.

Môžete vyhľadať pomoc a radu kontaktovaním: 

Svojho 
nadriadenéh
o pracovníka

Svojho HR 
manažéra

Svojho 
pracovníka 

dodržiavania

Rýchla linka 
etiky:

Cieľom je pomôcť zamestnancom a dodávateľom objasniť ich pochybnosti a robiť rozhodnutia eticky
a umožniť im podať ďalej informácie o možných porušeniach tohto Kódexu. Garantuje sa prísna
dôvernosť. Anonymita, ak je o ňu požiadané, bude garantovaná. Je však dôležité poskytnúť spôsob,
ktorým vás môžeme kontaktovať (telefónne číslo alebo emailová adresa), aby ste umožnili výmeny
nutné pre vyšetrovanie.

11



Dobrá viera a odvetná politika

Ktokoľvek, kto ohlási potencionálne porušenie tohto Kódexu v dobrej viere, bude chránený a
nemôže byť podrobený žiadnej forme represií. V skutočnosti nesmie byť za vykonanie svojej
povinnosti a ohlásenie situácie alebo udalosti, ktorá imponuje ako porušenie Kódexu penalizovaný
nikto, aj keď sa následne zistí, že to bolo nepodložené. Na druhej strane môžu akékoľvek obvinenia,
ktoré sa ukážu ako osočujúce, viesť k disciplinárnemu konaniu a dokonca stíhaniu. S anonymnými
telefónnymi hovormi alebo listami sa bude zaobchádzať so všetkou potrebnou opatrnosťou.

E-mailová adresa pre celú Group

Rýchla linka etiky

ethics@fmlogistic.com.

Poštová adresa

FM Holding,
do pozornosti pracovníka dodržiavania,

12 rue de l’Europe,
57370 Phalsbourg, Francúzsko

OBÁLKU OZNAČTE „DÔVERNÉ“

FM Group sa zaväzuje pristupovať ku všetkým hláseniam prísne dôverne, ako je požadované
zákonom zo 6. decembra 2016 (o transparentnosti, boji proti korupcii a modernizácii ekonómie,
všeobecne známy ako zákon Sapin 2) alebo relevantnými miestnymi zákonmi.

FM Group vyvinula program dodržiavania. Postup ohlasovania alebo „informovania“ bol zavedený:
toto je naša rýchla linka etiky. Každý zamestnanec alebo tretia strana môže tým pádom ohlásiť
akékoľvek obavy svojím nadriadeným alebo, ak je to potrebné, pomocou rýchlej linky etiky.

Etický výbor, ktorý má 5 stálych členov, preskúma všetky podané hlásenia. Je garantom dodržiavania
Kódexu a jeho uplatnenia. Výbor má garantovanú nezávislosť a nestrannosť potrebnú na vykonávanie
svojich úloh. Môže tiež zasiahnuť z vlastnej iniciatívy, aby zhodnotil akúkoľvek záležitosť týkajúcej sa
etiky, ktorá sa v spoločnosti vyskytne. Jeho členovia sú viazaní prísnou povinnosťou dôvernosti.

Informátor bude informovaný o postupe nasledujúcom po upozornení. Všetky dáta, ktoré môžu
pomôcť identifikovať informátora a nahlásené osoby, budú zničené, ako si to vyžaduje zákon
(francúzska vyhláška č. 2017-564 of 19.4.2017).

12



Čo máme na mysli 
„represiami“?

Vzťahuje sa to na negatívne opatrenia vykonané riadiacim pracovníkom alebo
kolegom proti osobe, ktorá ohlásila svoje podozrenia nezávisle od použitého
komunikačného kanála.

Sú zakázané všetky opatrenia 

týkajúce sa represií proti 

komukoľvek, kto ohlási 

potencionálne porušenie dobrej 

viery.

?
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Informátorské upozornenia a 
vyšetrovanie
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Nezávisle od kanála, ktorý bol na vytvorenie upozornenia použitý, prípustnosť 
hlásenia bude prešetrená a prípad bude vyšetrený.
Informátorské upozornenia sa riešia dôverne. 

Prešetrenie 
hlásenia

Vyšetrovani
e

Vyšetrovani
e 

dokončené

Rozhodnutie 
o konaní

Uzavretie 
upozornenia

Analýza a 
štatistika

Každé upozornenie bude predmetom podrobného vyšetrovania skutočností a 
poskytnutých informácií.
Vyšetrovaním bude poverený, v závislosti od jeho úrovne klasifikácie, buď HR alebo 
firemný pracovník dodržiavania alebo akákoľvek iná osoba považovaná za 
kompetentnú na jeho vyriešenie bez konfliktu záujmov. 

Po dokončení vyšetrovania bude vypracované hlásenie, ktoré ukáže, že všetky fakty 
boli prešetrené a zdokumentované.

Etický výbor prešetrí hlásenie a rozhodne, aké opatrenia treba vykonať. 
Bude sledovať nápravné konanie, o ktorom sa rozhodlo a môže odporučiť 
preventívne opatrenia a disciplinárne sankcie. 

Upozornenie bude uzavreté a informátor informovaný o výsledku vyšetrovania.
Podrobnosti o úkone týkajúce sa zamestnancov nie sú v súlade s pracovnými 
zákonmi  prezradené.

Informácie o aktivitách týkajúcich sa etiky sú zbierané, monitorované a hodnotené 
pravidelne, aby sme zachytili trendy, s ktorými sa bude treba vysporiadať.
Ročné hlásenie bude prezentované predstavenstvu. 



Budovanie 
vzájomnej 

dôvery

Sloboda združovania a pracovné vzťahy

FM Group si praje garantovať a podporovať konštruktívne pracovné vzťahy v rámci spoločnosti a
uvedomuje si právo na slobodné združovanie. Táto sloboda je uznávaná vo väčšine krajín. FM
Group sa zaväzuje zabezpečovať dodržiavanie zákona o slobode združovania, ktorý sa vzťahuje
miestne na jej zamestnancov a zabezpečovať, že jej zamestnanci sa môžu slobodne vyjadrovať v
rámci spoločnosti o záležitostiach vzťahujúcich sa na podmienky, v ktorých vykonávajú svoju
činnosť.

1
Podpora medziľudských vzťahov založených na
dôvere a otvorenosti, ktoré sú esenciálne pre
dobrý výkon.

Podpora rovnosti v práci 
a princíp nediskriminácie

Rozhodnutia vzťahujúce sa na nábor, povýšenie, tréning a mzdu
sú založené na kompetencii a výkone. Platí tiež ďalší základný
princíp politiky ľudských zdrojov: princíp nediskriminácie. FM
Group podporuje rôznorodosť a zaväzuje sa podporovať
prostredie kultúrnej rôznorodosti, kde má každý zamestnanec
príležitosť rozvíjať sa profesionálne. Navyše má FM Group politiku
proaktívnej integrácie postihnutých zamestnancov, ktorá je
prispôsobená špecifickým regulačným kontextom každej krajiny.
FM Group zakazuje akúkoľvek diskrimináciu, či už na základe
pohlavia, veku, rodinnej situácie, pôvodu, sexuálnej orientácie,
fyzickej zdatnosti alebo členstva v politickej, náboženskej
asociácii alebo odborovej organizácii.
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FM Group umiestňuje ľudí do srdca svojho vývoja a udržateľnosti. Je to stelesnené v našich hodnotách,
našej manažérskej kultúre a požiadavkách, ktoré kladieme na seba z hľadiska blahobytu v práci. Zdravie a
bezpečnosť našich zamestnancov je naša absolútna priorita. Bezpečnosť pri práci je základným princípom
a právom našich zamestnancov. Naším cieľom je: Nula nehôd. Zaväzujeme sa eliminovať nehody na
pracovisku, brániť chorobám z povolania a zlepšovať pracovné podmienky. Tieto pravidlá sú zaväzujúce
pre každého v spoločnosti. Riadiaci pracovníci majú povinnosť zabezpečiť prísne dodržiavanie týchto
pravidiel.

Z týchto dôvodov je prísne zakázané v priestoroch spoločnosti FM používať alkohol alebo drogy na
súkromné účely alebo ich predávať. Výnimočne je možné organizovať krátke priateľské stretnutia s alkohol
pre špeciálne príležitosti so špeciálnym dovolením vedúceho pracovníka.

Je prísne zakázané fajčiť v priestoroch spoločnosti (sklady, kancelárie, vonku), s výnimkou miest jasne
vyhradených pre fajčiarov.

Zákaz obťažovania

Obťažovanie je zakázané vo všetkých formách.

Šikana

Akékoľvek opakované činy voči osobe, ktoré vedú
k zhoršeniu ich pracovných podmienok v
dôsledku porušenia ich práv a dôstojnosti a ktoré
majú negatívny vplyv na ich fyzické a psychické
zdravie alebo sú hrozbou pre ich kariérny postup.

Sexuálne obťažovanie:

Vystavenie osoby opakovaným poznámkam alebo
správaniu so sexuálnymi alebo sexistickými
narážkami, ktoré narúšajú ich dôstojnosť v
dôsledku ich degradačnej alebo ponižujúcej
povahy alebo vytvárajú situáciu, ktorá je
zastrašujúca, nepriateľská alebo ofenzívna.

Zdravie a bezpečnosť

Pomáham 
identifikovať, 
zlepšovať a 
zabraňovať 

rizikám 
opatrným 
konaním 

Nevystavujem 
druhých ani seba 
nebezpečenstvu 

ignorovaním 
pravidiel

Beriem na 
vedomie a 

dodržujem
bezpečnostné 

pravidlá 
vrátane 

používania PPE: Nezabúdam 
ohlasovať žiadne 

incidenty 
týkajúce sa 

zdravia alebo 
bezpečnosti, 

neminimalizujem 
ich

Dodržiavam 
termíny 

oznamovania 
nehôd na 

pracovisku a 
iných 

incidentov
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Žiadny zamestnanec nesmie mať osobný, profesionálny alebo finančný záujem, ktorý nie je kompatibilný s
lojalitou, ktorú dlžia spoločnosti a ich zodpovednosťami lojality sa týkajúcej (definícia „konfliktu záujmov“).
Zamestnanci na istých pozíciách musia vyplniť každý rok dotazník konfliktu záujmov.

Akýkoľvek konflikt záujmov, reálny alebo potencionálny, musí byť ohlásený, aby mohla byť preskúmaná
jeho povaha a dôsledky. Nebudeme tolerovať zo strany svojich zamestnancov žiadne osobné činy, ktoré
by mohli byť škodlivé pre biznis spoločnosti alebo ktoré by mohli narúšať alebo byť v konflikte so záujmami
spoločnosti.

Záujmy spoločnosti FM Group musia vždy prevládnuť.

Konflikty záujmov

Čo to znamená?Typ konfliktu Príklady

Konflikty záujmov 
medzi FM Group a 
zamestnancom 

Konflikty záujmov 
medzi zákazníkom 
a dodávateľom

Nedodržiavanie 
postupov

Konflikt s 
pravidlami FM 
Group

Konflikt lojality

Zamestnanec, člen jeho rodiny 
alebo niekto mu blízky, kto je 
zamestnaný OR, ktorý vlastní viac 
ako 5% akcií spoločnosti, s ktorou 
FM Group obchoduje

Švagor zamestnanca je partnerom 
v advokátskej firme, ktorú si chcú 
najať, aby obhajovala FM Group. 
Jedná sa o konflikt medzi 
osobnými záujmami osoby a 
záujmami FM Group

Zamestnanec, ktorá si zvolí 
dodávateľa, ktorý je priateľom alebo 
členom rodiny.

Kupujúci v spoločnosti FM Group, 
ktorý si zvolí dopravný podnik, 
ktorý patrí ich svokrovi, aj keď jeho 
ceny nie sú práve najlepšie

Ohýbanie pravidiel spoločnosti na 
získanie osobnej výhody alebo 
špeciálnych podmienok

Zamestnanec, ktorý je v práci 
nadriadený členovi svojej rodiny 
alebo blízkemu priateľovi

Mať druhú zmluvu o zamestnaní o 
práci podobnej tej v spoločnosti FM 
Group

Zamestnanec, ktorý rokuje o 
osobnom úvere a výmenou za 
výhodné podmienky sľubuje 
pracovné umiestnenie pre dcéru 
bankára v oddelení marketingu 
bez toho, aby šiel cez riadne HR 
kanály.

Zamestnanec skrývajúci fakt, že 
člen jeho/jej rodiny pracuje na 
rovnakom oddelení a/alebo je 
jej/jeho priamy nadriadený  

Vykonávanie konzultačnej práce 
pre predchádzajúceho 
zamestnanca, ktorý je 
konkurentom spoločnosti FM 
Group.
Vodič spoločnosti FM group 
vykonávajúci tiež 
jazdenie na dohodu 
pre 
konkurenta  
vo svojom voľnom 

Aby sme vám pomohli porozumieť tomu, čo je konflikt záujmov, urobili sme zoznam niekoľkých zvyčajných
príkladov nižšie.
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Informačné technológie sú cennými a nenahraditeľnými nástrojmi pre naše podnikanie. Sú však vysoko
exponovaní hrozbám počítačovej kriminalite (pokus o krádež údajov, hackovanie, phishing, zničenie
údajov, zničenie systémov atď.), ktorého exponencionálny rast predstavuje pre spoločnosť veľké riziko.

Účelom IT a komunikačných zdrojov spoločnosti je profesionálne použitie. Rozumné používanie na
súkromné účely sa tiež toleruje.

Len zodpovedné, informované správanie na strane používateľov môže ochrániť vzácne systémy s
rastúcimi zraniteľnosťami. Charta informačných a komunikačných technológií uvádza relevantné pravidlá
správania sa. Každý používateľ je zodpovedný za aplikáciu dobrých praktík uvedených v tejto charte.

Používanie IT nástrojov

Vnímanie spoločnosti FM Group je konkurenčnou výhodou. Musí byť chránené. Jeho
poškodenie vedie k vážnemu poškodeniu spoločnosti.

Všetky otázky z médií sú centralizované a odoslané oddeleniu komunikácie. Len ono
môže niekomu dovoliť prehovoriť na verejnosti v mene skupiny.

Komunikačné a sociálne (nové) médiá

Každý musí byť opatrní pri výbere slov pri profesionálnej komunikácii a vyhýbať sa
používaniu nadávok alebo vysloveniu čohokoľvek, čo je proti princípom stanoveným
týmto Kódexom o boji proti diskriminácii alebo požiadavkách o neuverejňovaní.

Majetok spoločnosti

Každý zamestnanec má zodpovednosť a povinnosť chrániť majetok spoločnosti FM Group (fyzický
majetok, inštalácie, vybavenie, počítače, produkty a vozidlá patriace spoločnosti alebo v jej zodpovednosti,
ale tiež informácie a reputáciu) proti strate, poškodeniu, odcudzeniu a krádeži. Taký majetok je možné
používať len na profesionálne účely a každé iné použitie musí byť v súlade s postupmi a predpismi
spoločnosti FM Group.

„Majetok spoločnosti“ zahŕňa:

Nástroje, vybavenie a stroje
Informácie vrátane dôverných informácií

Budovy, vozidlá, priestory, pozemky 
Telefóny, počítače a systémy

Pracovný čas, nástroj a iné prvky, ktoré sú pre nás potrebné na vykonávanie našich povinností
18



Budovanie 
dôvery s 

našimi 
partnermi

Politika boji proti korupcii spoločnosti 
FM Group
FM Group obchoduje čestne, s integritou a rešpektom, v súlade so všetkými zákonmi a predpismi.
Ide o súčasť našich hodnôt a spôsob, ktorým si prajeme vybudovať úprimnú a plodnú spoluprácu s
našimi zamestnancami, ako aj našimi obchodnými partnermi.

FM Group sa zaväzuje dodržiavať legislatívu a predpisy platné v krajinách, v ktorých pôsobíme alebo
v ktorých nakupujeme tovar a služby.

Žiadny zamestnanec, manažér ani vedúci pracovník spoločnosti FM Group nie je oprávnený za
žiadnych okolností spáchať nelegálny alebo neetický činy alebo podnecovať iných na jeho
spáchanie.

Vrcholové riadenie spoločnosti FM Group jasne uviedlo, že nebude tolerovať akúkoľvek formu
korupcie alebo nelegálnych aktivít, či už priamu alebo nepriamu, pasívnu alebo aktívnu, ktoré sú
zamerané na verejného pracovníka alebo osobu s podobným statusom alebo osobu podľa
súkromného práva. FM Group aktívne bojuje proti všetkým formám podvodov alebo prania peňazí.

2

Korupcia:

„Akákoľvek činnosť osoby 

zastávajúcej istú verejnú alebo 

súkromnú funkciu, ktorá vyhľadáva 

alebo prijíma dar, ponuku alebo sľub 

s úmyslom dosiahnuť, oneskoriť 

alebo sa vyhnúť dosiahnutiu činnosti 

priamo alebo nepriamo spojenej s jej 

funkciou.“ 
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Úplatok: akákoľvek položka hodnoty, vrátane peňazí, darov, služieb alebo dobrej vôle daná osobou s
úmyslom presvedčiť niekoho iného, aby konal v ich prospech.

Úplatok: platba vykonaná ako kompenzácia za umožnenie vytvorenia kontaktu alebo zmluvy.

Urýchľujúca platba: platba (väčšinou malá suma) zaplatená na urýchlenie udelenia povolenia alebo
nejakej potrebnej formality.

Podvod: akékoľvek nelegálne správanie úmyselne určené na privlastnenie, spreneverenie, falšovanie,
utajenie, vynechanie alebo zničenie peňazí, majetku, údajov alebo informácií patriacich iným.

Pranie peňazí: zločin, ktorý pozostáva z držania alebo používania kapitálu generovaného nelegálnymi
činnosťami s cieľom „legitimizovať“ ho jeho recykláciou cez legitímne činnosti.

Nepriame úplatkárstvo: osoba, ktorá prijme - alebo si vyžiada - dary alebo výhody s úmyslom zneužitia
svojho skutočného alebo predpokladaného vplyvu na tretej strane, aby urobili priaznivé rozhodnutie.

Niekoľko pojmov, ktoré sa oplatí vedieť

Povinné previerky našich partnerov

FM Group verí v priehľadnosť spravidla so svojimi partnermi, ktorých si opatrne vyberá a ktorí sú dôležitým
prvkom úspechu spoločnosti. Preto bol predstavený postup kontroly potencionálnych partnerov, známy
ako Povinná previerka (hlavní zákazníci a dodávatelia a naši sprostredkovatelia).

Postup výberu dodávateľov je založený výlučne na objektívnych, kvalitatívnych kritériách, ako napríklad
technické špecifikácie, bezpečnosť, kvalita, služby, environmentálne záležitosti, cena a zavádzacie časy.
Pravidlom je verejné obstarávanie.

Navyše očakáva FM Group od svojich dodávateľov tovarov a služieb, že budú zdieľať a dodržiavať jej
základné princípy podpísaním charty dodávateľov.

Naším cieľom je zaviesť trvajúce obojstranne prospešné vzťahy s našimi partnermi, ktoré vytvoria hodnotu
pre všetky zainteresované strany.

„Majetok spoločnosti“ zahŕňa:

Nástroje, vybavenie a stroje
Informácie vrátane dôverných informácií

Budovy, vozidlá, priestory, pozemky 
Telefóny, počítače a systémy

Pracovný čas, nástroj a iné prvky, ktoré sú pre nás potrebné na vykonávanie 
našich povinností
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„Majetok spoločnosti“ zahŕňa:

Nástroje, vybavenie a stroje
Informácie vrátane dôverných informácií

Budovy, vozidlá, priestory, pozemky 
Telefóny, počítače a systémy

Pracovný čas, nástroj a iné prvky, ktoré sú pre nás potrebné na vykonávanie 
našich povinností

Sa zaväzujem By som nemal

Vyhľadávať radu o zákonoch platných 
pre moju prácu a môj rozsah 
pôsobnosti.

Vykonávať povinnú previerku potrebnú 
na zabezpečenie, že partneri, s ktorými 
podpíšem zmluvy sú kompetentní a 
čestní.

Oznámiť každú požiadavku alebo 
žiadosť o platby alebo dary, alebo 
akékoľvek iné nevhodné výmeny, 
ktorých si som vedomý/-á.

Ako zamestnanec, manažér alebo firemný pracovník

Vykonávať urýchľujúce platby.

Ponúkať alebo schvaľovať priame alebo 
nepriame dávanie čohokoľvek, čo má 
hodnotu vládnemu pracovníkovi alebo 
verejnému činiteľovi. 

Obchodovať s osobami alebo 
spoločnosťami, ktoré odmietajú 
dodržiavať naše pravidlá boja proti 
korupcii.

Zanedbávať alebo ignorovať „červené 
vlajky“, ktoré môžu naznačovať 
korupčnú činnosť tretej strany konajúcej 
v našom mene.

FM Group politika darov

Z princípu je každému zamestnancovi prísne zakázané prijímať alebo ponúkať akékoľvek dary, finančné
odmeny, provízie, zdvorilosti alebo iné druhy platieb alebo nelegálnych príjmov, či už v hotovosti alebo vo
forme produktov alebo tovarov, v ich vzťahu s dodávateľmi, zákazníkmi a obchodnými partnermi,
verejnými orgánmi atď.

Pojem „dar“ zahŕňa najmä: dary, zdvorilosti, vouchery, jedlá, výlety, pozvánky, udalosti, donácie, zábavy
alebo služby (bezpečnosť, zábava atď.). Keď nie je možné dar odmietnuť alebo vrátiť, napríklad z kultúrnych
dôvodov, zamestnanec musí použiť relevantný formulár na oznámenie toho a odovzdať ho ihneď a úplne
transparentne riadeniu lokalít, ktoré zorganizuje losovanie personálu.

Akýkoľvek ponúknutý alebo prijatý dar musí byť profesionálnej povahy a ostať v rámci prijateľných
limitov vzhľadom na zákon aj tradíciu. Musí byť predmetom žiadosti o autorizáciu v závislosti na jeho
hodnote. Je to oceňované v každej krajine podľa miestnej legislatívy, kultúry a ekonomického prostredia.
Zamestnanci musia dodržiavať pravidlá v krajine, v ktorej pracujú. Za žiadnych okolností nesmú
zamestnanci pre seba alebo svoje rodiny vyžadovať dary alebo pozvánky.

Získané vzorky, ak nie sú vrátené dodávateľovi, musia byť použité v činnostiach spoločnosti, zničené (s
riadnym hlásením o zničení) alebo považované za dar.
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Jedná sa o 
jednorazovú 
udalosť a má 
obmedzenú 

hodnotu?
Je to v súlade s 

normálnymi 
obchodnými 
praktikami?

Je možné sa na to 
pozrieť ako na 
ovplyvňovanie 
obchodného 
rozhodnutía 
prijímateľa 

nevhodným 
spôsobom. Vytvorí to pocit 

zaviazanosti pre 
darcu alebo 
príjemcu?

Budem/Môžem Nemal by som

Dávať malé obvyklé dary, ktoré 
ostávajú rozumnej, profesionálnej 
povahy a skromnej hodnoty.

Žiadať výnimku, ak hodnota daru, ktorý 
mi je dávaný alebo ktorý dávam 
prevyšuje €100.

Systematicky požiadať o výnimku pri 
obvyklých daroch dávaných verejným 
pracovníkom alebo politicky 
exponovanej osobe, nehľadiac na 
hodnotu daru.  

Požiadať o radu môjho pracovníka 
dodržiavania, ak si nie som istý/-á, ako 
na dar reagovať.

Informovať svojho hovorcu, že FM 
Group prerozdeľuje dary prijaté 
zamestnancami organizovaním 
každoročnej tomboly. 

Dávať alebo prijímať dary, zábavu, 
pozvánky alebo akékoľvek iné dary, 
ktoré by mohli byť považované za pokus 
ovplyvniť profesionálne rozhodnutie. 

Pýtať od dodávateľa alebo obchodného 
partnera dary, privilégiá, výlety, služby 
atď.

Prijímať hotovosť alebo hotovostné 
ekvivalenty (vouchery atď.) od 
dodávateľa alebo partnera,

Prijímať alebo vykonávať platby, dávať 
politické dary alebo príspevky alebo iné 
platby výmenou za privilégiá alebo 
špeciálne zaobchádzanie.

Zopár otázok, ktoré je treba sa spýtať 
samého seba
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FM Group je líder na svojich trhoch, ale vždy sa správa v duchu spravodlivej hospodárskej súťaže a
rešpektovania zákona, ako aj princípov v tomto Kódexe. Nelegálne činnosti a nespravodlivá hospodárska
súťaž sú zakázané.

Odmietame byť súčasťou akýchkoľvek tajných dohôd, úprav dien, manipulácií predkladaných ponúk,
nekalých praktík rozdelenia trhu alebo iných činností, ktoré by zasahovali do férovej hospodárskej súťaže.
Navyše sa nezúčastňujeme činností, ktoré by mohli viesť ostatných k tomu, aby si mysleli, že také dohody
existujú. Navyše zbierame informácie o našich konkurentoch len prostredníctvom čestných a legálnych
prostriedkov. Ak sa k spoločnosti FM Group pridá nový zamestnanec, nevyžadujeme, aby zdieľal dôverné
informácie alebo citlivé informácie, ku ktorým mohol mať v priebehu predchádzajúceho zamestnania
prístup.

Slobodná a spravodlivá hospodárska 
súťaž

Právo o hospodárskej súťaži sa nás môže týkať, keď:

konkurujeme inej spoločnosti

zúčastňujeme sa stretnutí priemyselných združení

jednáme s dodávateľmi

zbierame konkurenčné informácie o tretích stranách

jednáme so zákazníkmi

Duševné vlastníctvo sa týka vytvárania a inovácií používaných spoločnosťou. Obmedzovanie používania
duševného vlastníctva pomáha spoločnosti chrániť si svoje nápady a svoju identitu značky. Každý
zamestnanec má zodpovednosť chrániť duševné vlastníctvo spoločnosti a rešpektovať duševné vlastníctvo
iných. Každý musí dodržiavať právne predpisy o duševnom vlastníctve vzťahujúce sa na autorské práva,
patenty, ochranné známky a obchodné tajomstvá.

Každý musí vykonať opatrenia, ktoré sú potrebné na ochránenie dôvernosti informácií, ktoré má kvôli svojim
profesionálnym činnostiam. Je formálne zakázané získavať informácie o našich dodávateľoch, zákazníkoch
alebo iných obchodných partneroch nespravodlivými spôsobmi a zaväzujeme sa, že použijeme len
informácie získané v normálnom priebehu nášho podnikania.

Každý zamestnanec musí dodržiavať povinnosť verbálne, písomne alebo elektronicky neprezradiť žiadne
profesionálne informácie dôvernej povahy, s výnimkou prípadov, keď je na toto výslovne delegovaný alebo
oprávnený na základne písomnosti od nadriadeného.

Duševné vlastníctvo a dôvernosť
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Silne sa odporúča, aby ste sa vyhli komentovaniu citlivých 
profesionálnych tém (ktoré môžu byť zaujímavé pre konkurentov alebo 
tretie strany so zlým úmyslom) na verejných miestach (reštaurácie, 
vlaky, lietadlá atď., ale tiež na sociálnych sieťach).

Taktiež by ste mali byť opatrní pri používaní IT zariadení na rovnakých 
typoch miest. 

Bezpečnosť je hlavným faktorom v našom výkone a spokojnosti zákazníkov. FM Group vyvinula a zaviedla
bezpečnostnú politiku, ktorá má za cieľ chrániť ľudí, hmotný a nehmotný majetok a informácie pred
akýmikoľvek formami zákerných činov, interných aj externých. Riadenie rizík je riešené na najvyššej úrovni
v spoločnosti a sledované na skupinovej úrovni.

Bezpečnosť
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Budovanie 
dôvery s 

komunitami

Prostredie

FM Group sa zaväzuje chrániť životné prostredie a dodržiavať relevantné zákony a predpisy.
Spoločnosť sa snaží obmedzovať vplyvy jej činností na životné prostredie zavádzaním udržateľnej
politiky rozvoja. Každý má povinnosť okamžite nahlásiť každé znečistenie alebo výnimočnú okolnosť,
ktorá by mohla mať negatívny vplyv na životné prostredie. S týmto cieľom zabezpečuje oddelenie
udržateľného vývoja, že každá divízia uplatňuje systém environmentálneho riadenia, ktorý je v súlade
so záväzkami spoločnosti. FM Group povzbudzuje svojich partnerov, aby konali rovnako.

3

Ochrana údajov

Všetci zamestnanci a všetky tretie strany, s ktorými je FM Group v
kontakte majú nárok na svoje súkromie. V tomto duchu sa FM
Group zaväzuje chrániť ich osobné údaje v súlade so zákonmi a
predpismi. Pravidlá ochrany údajov garantujú zainteresovaným
osobám individuálne právo kontrolovať zber, spracovávanie,
používanie, šírenie a ukladanie ich údajov.

Meno Adresa, 
e-mail, IP

Č. 
sociálneho 
poistenia

Dátum 
narodenia

Krstné
meno

Osobné údaje znamenajú informácie, ktoré umožňujú fyzickej osobe priamu alebo
nepriamu identifikáciu. Zahŕňa to ich digitálnu identitu, ako je definovaná európskou
legislatívou o ochrane osobných údajov.
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FM Group nesmie byť za žiadnych okolností priamo alebo nepriamo použitá ako propagátor na politické
účely alebo poskytovať služby alebo financovanie na politické účely. Uplatňujeme princíp politickej
neutrality za každých okolností.

Každý má právo viesť politický alebo verejný život (členstvo v politickej strane, organizácii atď.), predmet
ktorého má byť držaný úplne oddelene od ich profesionálneho života a činností spoločnosti a nesmie
zasahovať do času, ktorý venujú svojej práci alebo do ich dostupnosti alebo ich vystavovať konfliktu
záujmov.

Každý cudzí zamestnanec v hosťovskej krajine sa musí zdržať zasahovania do politiky v krajinách, v ktorých
spoločnosť pôsobí, ale v ktorých nemajú občianske práva. Taktiež musia dať pozor, aby nenarúšali tradície
a kultúru týchto hosťovských krajín, ktoré musia spoznať a rešpektovať.

V náboženskej a ideologickej oblasti rešpektuje FM Group osobnú vieru a presvedčenia, kým neporušujú
zákony každej krajiny alebo nevplývajú na bezpečnosť a samozrejme princípy ukotvené v tomto Kódexe.

Politická, ideologická a náboženská 
neutralita

Keďže právne požiadavky sú rôznorodé a komplexné, musia zamestnanci pracujúci medzinárodne dostať
tréning a právnu radu vzťahujúce sa na záležitosti, ako sú platby, administratívne formality a sankcie. Ak
máte nejaké otázky týkajúce sa zákonov a predpisov platiacich pre medzinárodné obchodné vzťahy,
kontaktuje svoje právne oddelenie.

Ak vystaví práca zamestnanca nejakej z týchto situácií, je dôležité porozumieť, ktoré činnosti by mohli byť
potencionálne považované za porušenia hospodárskej súťaže alebo iných práv chrániacich hospodársku
súťaž.

Medzinárodná legislatíva
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Budovanie 
dôvery s 
orgánmi

Presnosť výkazov a záznamov

FM Group garantuje, že jej finančné výkazy budú vždy dávať presný obraz o obchodovaní
spoločnosti. FM Group garantuje, že presnosť jej finančných záznamov, ktoré sú postavené na
riadne držaných výkazoch, je v súlade s platnými zákonmi, predpismi a normami. Každý výkaz musí
byť presný a dôveryhodne odrážať zaznamenané transakcie.

4

Boj proti podvodu

Podvod by ohrozil integritu našich finančných
výkazov a bezpečnosť nášho majetku. Každý
zamestnanec, ktorý zámerne skreslí alebo utají
skutočnosti týkajúce sa našej spoločnosti alebo
pomôže pri tom niekomu inému, pácha podvod,
ktorý je stíhateľný podľa zákona. Ak si je
zamestnanec vedomý alebo predpokladá
podvod, mali by to ihneď nahlásiť svojmu
nadriadenému pracovníkovi, pracovníkovi
dodržiavania alebo použiť rýchlu linku etiky.
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FM Group sa zaväzuje vždy poskytovať úplné, presné a pravdivé informácie, ako odpoveď na všetky
žiadosti o informácie od orgánov.

Spoločnosť vykonáva audity svojich operácií, výkazov a finančných záznamov, ktoré garantujú
dodržiavanie jej právnych povinností. Garantujeme dodržiavanie s relevantnými výkazovými princípmi.
Každý zamestnanec musí pri interných aj externých auditoch poskytnúť presné informácie v súlade s
politikou FM Group.

Rôzne vládne orgány a organizácie si od FM Group môžu tiež vyžiadať informácie a dokumenty. Tieto
žiadosti môžu viesť k regulačným opatreniam, vládnemu vyšetrovaniu alebo sporu. Žiadosti môžu byť
neformálne alebo môžu mať formu súdneho predvolania, príkazu na prehliadku atď. Komplexnosť takýchto
záležitostí znamená, že je esenciálne ihneď informovať právne oddelenie alebo príslušných FM Group
právnikov. Ich zásah bude potrebný na zabezpečenie dodržiavania zákona a garantovanie vhodnej
ochrany práv spoločnosti FM Group, ako aj jej zamestnancov a zároveň poskytnú presné a konzistentné
odpovede na takéto žiadosti.

Ak dostanete žiadosť tohto typu, ihneď kontaktujte právne oddelenie.

Transparentnosť s orgánmi

Nejaké otázky?

E-mailová adresa pre celú Group

Rýchla linka etiky:

ethics@fmlogistic.com.
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