
Etický kódex skupiny Schaeffler

Transparentnosť, dôvera a tímová práca



Dámy a páni, vážení zamestnanci,

 
prostredníctvom plánu do roku 2025 sme si určili našu stratégiu a program jej realizácie na nasledujúcich päť rokov. Ako základ 
tejto stratégie sme preformulovali účel našej firmy: patríme medzi prvých, ktorí sa posúvajú vpred podľa toho, ako sa hýbe 
svet. To je to, čo nás motivuje a vyjadruje našu totožnosť. 
 
Všetci žijeme v období veľkých zmien. Spoločnosť Schaeffler je verejne kótovaná rodinná firma s jedinečnou totožnosťou – 
spoločnosť, ktorú formovali jej zakladatelia, s množstvom predchádzajúcich úspechov, jasnou strategickou orientáciou a 
silným záväzkom presadzovať hlboké hodnoty a zásady. Nijako si to neodporuje, práve naopak – v našom živote sa riadime 
hodnotami globálneho rodinného podniku. Integrita, spravodlivosť a vzájomný rešpekt pri obchodovaní vždy tvorili základný 
prvok našej DNA. Odzrkadľuje sa to v našich overených zásadách vedenia, ktorými sú transparentnosť, dôvera a tímová prá-
ca, ako aj v našich hodnotách – udržateľnosti, inovatívnosti, dokonalosti a vášni. 
 
Preberáme zodpovednosť za budúcnosť skupiny Schaeffler a ďalšie generácie vďaka tomu, že konáme zodpovedne a s dlho-
dobou perspektívou, dodržiavame platné zákony a predpisy, opierame sa o rôznorodosť a podporujeme ochranu životného 
prostredia a klímy. Naše základné hodnoty sú naším kompasom, ktorý používame na nasmerovanie nášho kurzu smerom do 
budúcnosti v spolupráci s našimi akcionármi, obchodnými partnermi a, samozrejme, našimi zamestnancami, a to najmä v 
týchto ťažkých časoch, v ktorých dochádza k ďalekosiahlym zmenám. 
 
Naše podnikanie chceme ďalej rozvíjať a ešte viac vylepšiť náš firemný profil. Nie však za každú cenu. Žiadne podnikanie nie 
je také dôležité, aby sme mohli porušiť naše hodnoty a platné zákony. Neetické správanie môže viesť k značným škodám. 
Integrita je neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry. Takýmto spôsobom si budujeme dôveru, ktorá je pre ďalší úspech 
firmy veľmi dôležitá. Aby sme sa mohli naďalej posúvať vpred podľa toho, ako sa hýbe svet, počas nášho pohybu dbáme na 
integritu. 
 
Vážení zamestnanci, vykonali sme aktualizáciu Etického kódexu skupiny Schaeffler a prispôsobili sme ho našej firemnej 
stratégii. Umožňuje nám zorientovať sa v našom konaní a zároveň predstavuje dôležitý prísľub vonkajšiemu svetu. 
 
Všetci spolu vedieme skupinu Schaeffler do trvalo udržateľnej úspešnej budúcnosti. Prosíme vás, aby ste tento Etický kódex 
používali, aby sme naše každodenné správanie mohli primerane orientovať jeden na druhého, na našich obchodných partnerov 
a širokú verejnosť. 
 
V mene výkonnej rady skupiny Schaeffler sa spolieham na váš prínos a ďakujem vám za podporu.
 
 
S pozdravom 

Klaus Rosenfeld 
Generálny riaditeľ 
Schaeffler AG
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Preambula

INTEGRITA, SPRAVODLIVOSŤ 
A VZÁJOMNÝ REŠPEKT SÚ V 
SKUPINE SCHAEFFLER ZÁKLAD-
NÝMI PILIERMI, NA KTORÝCH 
SÚ ZALOŽENÉ VŠETKY  
NAŠE ČINNOSTI. SKUPINA 
SCHAEFFLER NESIE FIREMNÚ 
ZODPOVEDNOSŤ A VĎAKA 
TOMU VYTVÁRA NEVYHNUT-
NÉ PREDPOKLADY PRE TRVALÝ 
ÚSPECH SPOLOČNOSTI. 

Tento Etický kódex schválila výkonná rada spoločnosti Schaeffler AG s plnou pod-
porou rodiny Schaefflerovcov. Etický kódex zdôrazňuje dôležitosť, ktorú skupina 
Schaeffler1 pripisuje zodpovednému firemnému správaniu.

Etický kódex opisuje hodnoty a zásady správania, ktorých duch a literu musíme 
dodržiavať všetci – výkonná rada, manažéri a všetci zamestnanci, pričom skupina 
Schaeffler zároveň očakáva, že ich budú dodržiavať aj jej obchodní partneri.

Tieto hodnoty a zásady správania sú povinným základom globálnych obchodných 
činností skupiny Schaeffler.

Skupina Schaeffler preto od všetkých svojich zamestnancov očakáva,2 že sa budú 
cítiť osobne zodpovední za dodržiavanie tohto Etického kódexu a budú v jeho do-
držiavaní rovnakým spôsobom podporovať všetkých ostatných.

1   Pojem „Schaeffler“ označuje skupinu Schaeffler, t. j. spoločnosť Schaeffler AG a všetky spoločnosti skupiny, v ktorých 
má spoločnosť Schaeffler AG priamo alebo nepriamo väčšinový podiel.

2  Pojem „zamestnanci“ zahŕňa aj manažérov na všetkých úrovniach, ako aj členov výkonných orgánov.
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1 ZÁKLADNÉ  
ZÁSADY A  
PRAVIDLÁ  
SPRÁVANIA

1.1  Integrita 
 
Integrita znamená, že obchodné postupy skupiny Schaeffler 
sú vždy v súlade s firemnými hodnotami a zásadami správa-
nia. Skupina Schaeffler a jej zamestnanci dodržiavajú platné 
zákony, ako aj interné predpisy spoločnosti. Konajú v súlade 
s firemnými hodnotami a riadia sa vlastným vnútorným kom-
pasom, aby sa z predpisov stali v praxi zaužívané hodnoty. 
 
Skupina Schaeffler a jej zamestnanci zachovávajú integritu 
vo svojom obchodovaní s ostatnými a integritu očakávajú aj 
od svojich obchodných partnerov. 
 
Skupina Schaeffler udržiava obchodné vzťahy len s tretími 
stranami, ktorých obchodné praktiky sú v súlade s hodnota-
mi a zásadami správania uvedenými v tomto Etickom kódexe, 
vďaka čomu sú spoločnosť a jej zamestnanci chránení pred 
trestnou a inou zodpovednosťou a ochránené je aj dobré 
meno skupiny Schaeffler.

1.2  Transparentnosť, dôvera a tímová práca 
 
Skupina Schaeffler je čestný a spoľahlivý partner. Skupina 
Schaeffler a jej zamestnanci preto vystupujú transparentne 
vo vzťahu k akcionárom spoločnosti, obchodným partnerom 
a aj voči sebe navzájom. Transparentnosť vedie k dôvere a 
dôvera je základom úspešnej tímovej práce. 
 
Zodpovedná spolupráca si vyžaduje konanie a rozhodnutia, 
ktoré sú transparentné a pochopiteľné. Len v takom prípade 
dosahujú požadovanú mieru akceptácie. Pokiaľ ide o spolu-
prácu, transparentnosť tiež znamená, že problémy sa riešia 
otvorenie a ľudia sú voči sebe úprimní.

1.3  Zaobchádzanie s rizikami 
 
Skupina Schaeffler preberá kalkulované firemné riziká 
opatrne, aby splnila strategické firemné ciele a dosiahla 
očakávaný výsledný prínos. Úspech v podnikaní si spravidla 
vyžaduje, aby sme sa chopili príležitostí a skoro odhaľovali, 
posudzovali a riadili súvisiace riziká. 
 
Skupina Schaeffler definuje riziká ako hrozbu, že nejaké 
udalosti alebo opatrenia spoločnosti zabránia v dosahovaní 
jej cieľov alebo úspešnej realizácii jej stratégií. 
 
Riziká sú aktívne riadené za pomoci systému riadenia rizík, 
ktorý je v skupine Schaeffler zavedený. Zaobchádzanie s 
rizikami sa na všetkých firemných a obchodných úrovniach 
zlepšuje ich konzistentným riešením a pravidelným monito-
rovaním faktorov zvyšujúcich riziká. 
 
Takýmto spôsobom zabezpečujeme kontinuálne poznanie 
rizík na všetkých úrovniach celej spoločnosti a posilňujeme 
kultúru prežitých rizík. Povinnosťou každého zamestnanca 
je primerane riadiť obchodné riziká v rámci ich pridelenej ob-
lasti zodpovednosti. Individuálne riziká, ktoré by mohli ohro-
ziť pokračujúcu existenciu spoločnosti, nie sú akceptované. 
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1.4  Rešpektovanie ľudských práv 
 
Rešpektovanie ľudských práv je neoddeliteľnou súčasťou 
firemnej spoločenskej zodpovednosti skupiny Schaeffler. 
Spoločnosť dodržiava medzinárodný kódex OSN o ľudských 
právach, „Hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských 
práv“, desať zásad iniciatívy OSN „Global Compact“ a me-
dzinárodne uznávané normy ôsmich hlavných dohovorov 
Medzinárodnej organizácie práce (ILO). 
 
Všetci zamestnanci preto rešpektujú dôstojnosť a osobné 
práva všetkých jednotlivcov, ako aj všetkých strán, s ktorými 
je spoločnosť spojená prostredníctvom svojich činností, ob-
chodných vzťahov a produktov. Skupina Schaeffler aktívne 
predchádza porušovaniu ľudských práv a takéto konanie 
eliminuje v rámci procesu primeranej starostlivosti v oblasti 
ľudských práv. Snahou skupiny Schaeffler je pozitívne 
ovplyvňovať osobné práva všetkých strán, s ktorými je 
spoločnosť spojená.

1.5  Dodržiavanie platných zákonov 
 
Skupina Schaeffler a jej zamestnanci rešpektujú a dodržia-
vajú všetky platné miestne, vnútroštátne a medzinárodné 
zákony a predpisy. Dodržiavanie týchto zákonov a predpisov 
je základom dlhodobého ekonomického úspechu skupiny 
Schaeffler. Porušovanie týchto zákonov a predpisov môže 
spôsobiť výrazné škody a môže mať závažné dôsledky pre 
spoločnosť, zamestnancov, obchodných partnerov a ostatné 
zainteresované strany.

1.6  Predchádzanie konfliktom záujmov 
 
Skupina Schaeffler očakáva od všetkých svojich zamestnan-
cov lojalitu a integritu. Znamená to, že všetci zamestnanci 
počas pracovného pomeru v spoločnosti konajú v záujme 
skupiny Schaeffler a prijímajú obchodné rozhodnutia, ktoré 
sú v jej najlepšom záujme. Nie je povolené, aby osobné eko-
nomické a iné záujmy negatívne zasahovali do záujmov 
skupiny Schaeffler alebo im prekážali. 
 
Zamestnanci by sa preto mali vyhýbať situáciám, v ktorých sú 
osobné záujmy alebo konanie v konflikte so záujmami spo-
ločnosti. Ak konfliktu záujmov nie je možné predísť, musia o 
ňom informovať a so svojimi manažérmi spolupracovať s cie-
ľom nájsť riešenie, ktoré ochráni záujmy skupiny Schaeffler.

1.7  Starostlivé zaobchádzanie s majetkom spoločnosti 
 
Skupina Schaeffler a jej zamestnanci zaobchádzajú s majet-
kom spoločnosti starostlivo a zodpovedne. Týka sa to mate-
riálnych hodnôt, ako sú budovy, zariadenia a prevádzkové 
materiály, ako aj informačných technológií, softvéru, údajov 
a duševného vlastníctva. 
 
Všetci zamestnanci sú zodpovední za využívanie zdrojov, 
prevádzkových materiálov a informácií, ktoré im boli sprí-
stupnené, výlučne v záujme spoločnosti. Chránia ich pred 
negatívnymi vplyvmi a udržiavajú ich v dobrom stave. 
 
Zamestnanci rešpektujú a dodržiavajú predpisy a špecifiká-
cie týkajúce sa používania a bezpečnosti firemného majetku. 

1.8  Správne účtovníctvo a finančné výkazníctvo 
 
Skupina Schaeffler vždy dodržiava zásady správneho úč-
tovníctva. Skupina Schaeffler používa systém správnej fi-
nančnej evidencie, ktorý je na týchto zásadách založený, aby 
vytvorila dôveru medzi svojimi zmluvnými partnermi, akcio-
nármi a v radoch verejnosti. 
 
Skupina Schaeffler vedie svoje účty, záznamy a dokumenty 
tak, aby boli pravdivé, správne, úplné a aktuálne v súlade s 
požiadavkou na transparentnosť. Skupina Schaeffler pravi-
delne informuje príslušné zainteresované strany publikova-
ním svojich finančných výsledkov, ktoré sa pripravujú v súla-
de s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva. 
 
V záujme zabezpečenia správneho finančného vykazovania 
zaviedla skupina Schaeffler systém internej kontroly, ktorý 
rieši a monitoruje riziká prostredníctvom účinných kontrolných 
činností, čím sa zabezpečí vytvorenie udržateľnej hodnoty.

1.9  Vhodné vystupovanie na verejnosti 
 
Skupina Schaeffler očakáva od svojich zamestnancov, že 
nebudú robiť verejné vyhlásenia v mene spoločnosti a všetky 
otázky budú adresovať firemnému komunikačnému oddele-
niu. Skupina Schaeffler má pozitívny postoj k používaniu 
sociálnych sietí zo strany svojich zamestnancov a rešpektuje 
ich právo na slobodné vyjadrenie názoru. Zamestnanci sú 
počas vyjadrovania svojich názorov na verejnosti zdvorilí a 
používajú úctivý tón. Zamestnanci môžu nájsť usmernenia k 
správnemu používaniu sociálnych sietí v usmernení skupiny 
k sociálnym sietiam a netikete.3

3 Nájdete ich na firemnom webovom sídle skupiny Schaeffler na adrese www.schaeffler.com.
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2 SPRÁVANIE K 
OBCHODNÝM 
PARTNEROM  
A TRETÍM  
STRANÁM

2.1  Spravodlivá hospodárska súťaž 
 
Skupina Schaeffler je za spravodlivú a nedeformovanú hos-
podársku súťaž. Skupina Schaeffler a jej zamestnanci reš-
pektujú a dodržiavajú protimonopolné nariadenia na trhoch, 
na ktorých skupina Schaeffler pôsobí a na ktorých môže mať 
jej hospodárska činnosť vplyv. 
 
Prakticky všetky štáty majú zákony a predpisy zakazujúce 
dohody, dohovory a koordinované postupy medzi konkurent-
mi, dodávateľmi, spotrebiteľmi a distribútormi, ktoré môžu 
alebo majú brániť hospodárskej súťaži. To isté platí aj o zne-
užívaní vplyvu na trhu jednostranným konaním. 
 
Skupina Schaeffler očakáva od svojich zamestnancov, že sa 
nebudú zapájať do postupov, ktoré sú v rozpore so zákonmi 
o hospodárskej súťaži a protimonopolnými zákonmi.

2.2  Boj proti korupcii 
 
Skupina Schaeffler netoleruje žiadnu formu korupcie. Sprá-
vanie zamestnancov a obchodných partnerov, ktoré môže 
vyvolať dojem, že obchodné rozhodnutia sú neprípustným 
spôsobom ovplyvňované, je zakázané. 
 
Skupina Schaeffler chce predísť zdaniu, že obchodné roz-
hodnutia alebo hospodársky úspech závisia od nejakých 
benefitov.

Dary a pohostenie 
 
Benefity ako dary, pozvania alebo iné hodnotné veci sú prí-
pustné, len ak sú primerané a transparentné. 
 
Ponúkanie a prijímanie benefitov v akejkoľvek forme na účel 
ovplyvňovania osôb vo verejnom alebo súkromnom sektore 
je zakázané. Poskytovanie benefitov verejným činiteľom, 
štátnym úradníkom alebo ich zástupcom na účel nezákonné-
ho podporovania obchodnej činnosti nebude tolerované. To 
isté platí aj o platbách za urýchlené vybavenie a nepriame 
benefity, napr. prostredníctvom obchodných partnerov a 
iných tretích strán. Poplatky za urýchlené vybavenie sú malé 
a v zákone nestanovené platby štátnym úradníkom za urých-
lené vykonanie bežných úradných úkonov, ktoré sú povinní 
vykonať. 
 
Všetci zamestnanci skupiny Schaeffler preto musia dodržia-
vať zákony na boj proti korupcii v štátoch, v ktorých skupina 
Schaeffler vykonáva obchodnú činnosť. Na všetkých zamest-
nancov sa okrem toho vzťahujú aj firemné usmernenia k 
predchádzaniu korupcii.

Dary a sponzorské príspevky 
 
Skupina Schaeffler si uvedomuje svoju spoločenskú zodpo-
vednosť. Dary slúžia na presadzovanie neziskových cieľov. 
Politickým stranám alebo ich zástupcom, politikom, členom 
parlamentu a kandidátom na politický úrad, ako ani jednot-
livcom sa dary neposkytujú. 
 
Sponzorská činnosť sa používa na trvalo udržateľné budova-
nie pozitívneho dojmu a vnímania skupiny Schaeffler na ve-
rejnosti. 
 
V prípade žiadostí o dary a sponzorské príspevky a ich ponú-
kania je potrebná opatrnosť, pretože tento typ benefitu sa 
môže interpretovať ako (skryté) úplatkárstvo. Každý dar a 
sponzorská činnosť preto musí byť v súlade s platnými zá-
konmi a internými predpismi skupiny Schaeffler a vyžaduje 
si osobitné schválenie s angažovaním oddelenia pre dodr-
žiavanie súladu. 
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2.3  Predchádzanie praniu špinavých peňazí  
         a financovaniu terorizmu 
 
Skupina Schaeffler si plní svoje povinnosti v oblasti boja 
proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. 
Spoločnosť sa nezapája do činností spojených s praním špi-
navých peňazí a financovaním terorizmu a ani ich nepovoľuje 
a netoleruje. Každý zamestnanec je povinný hlásiť všetky fi-
nančné transakcie, ktoré môžu vyvolať čo i len podozrenie na 
pranie špinavých peňazí, a iniciovať kontrolu takýchto tran-
sakcií zo strany zodpovedného oddelenia pre dodržiavanie 
súladu.

2.4  Zákon o vývozných kontrolách a sankciách 
 
Dovoz, vývoz, obchodovanie, sprostredkovateľskú činnosť a 
finančné transakcie, poskytovanie služieb a zasielanie tova-
ru (hmotného tovaru, softvéru a technológií) upravujú vnút-
roštátne a medzinárodné zákony a smernice. Spoločnosť 
Schaeffler prostredníctvom vhodných procesov zabezpeču-
je, aby transakcie a činnosti v spolupráci s tretími stranami a 
v rámci skupiny Schaeffler neboli v rozpore so zákonmi o 
vývozných kontrolách a sankciách.

2.5  Dane a clá 
 
Snahou skupiny Schaeffler je dodržiavať všetky platné daňové 
zákony a colné predpisy. Nerealizuje žiadne nevhodné stra-
tégie s cieľom vyhýbať sa plateniu daní. 
 
Skupina Schaeffler si uvedomuje svoju spoločenskú zod-
povednosť, ktorú má v pozícii firmy, a potrebu primeraného 
financovania štátu. Je pripravená sa primerane podieľať na 
daňových príjmoch v súlade so svojou prevádzkovou spôso-
bilosťou v Nemecku a zahraničí. 
 
S orgánmi finančnej správy spolupracuje otvorene a s reš-
pektom.

2.6  Dodržiavanie technických noriem 
 
Primárnym cieľom bezpečnosti produktov v skupine Schaeffler 
je chrániť zdravie a bezpečnosť ľudí. Skupina Schaeffler vy-
nakladá maximálne úsilie, aby zabezpečila zhodu všetkých 
procesov, produktov a služieb a zároveň dodržiavala usmer-
nenia a nariadenia platné v čase ich uvedenia do obehu, a to 
predovšetkým zákonné predpisy o bezpečnosti produktov, 
ktoré sa týkajú vývoja, výroby, používania a charakteristík. 
V tomto kontexte v celom životnom cykle prihliada na aktuálne 
poznatky a technologický vývoj, ako aj na oprávnené očaká-
vania konečných používateľov, ktoré sa týkajú bezpečnosti. 
 
Skupina Schaeffler rieši problémy spojené s dodržiavaním 
technických noriem neustálym kontrolovaním integrity svo-
jich produktov. Dodržiavanie technických noriem v skupine 
Schaeffler vplýva na správnu kombináciu technických a 
právnych odborných poznatkov a ich systematickú integrá-
ciu do štruktúry riadenia.

Dô
ve

ra

Integrita  
Spravodlivosť  

Rešpekt

Ľudské práva

Protimonopolné zákony a zákony 
o hospodárskej súťaži

Bezpečnosť IT

Informačná a kybernetická  
bezpečnosť

Pracovné právo

Manažment kvality

Ekonomická trestná  
činnosť

Boj proti praniu  
špinavých peňazí

Systém internej kontroly

Udržateľnosť

Boj proti korupcii

Podniková  
bezpečnosť

Ochrana údajov

Riadenie rizík

Finančné výkazníctvo
 Dodržiavanie technických noriem

Vývozné kontroly

Transparentnosť

 

Tímová práca

Dane
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3 SPRACOVANIE 
INFORMÁCIÍ 

3.1  Digitalizácia 
 
Skupina Schaeffler považuje digitalizáciu za strategický im-
peratív a uvedomuje si, že vyspelé informačné technológie, 
ako sú cloudové riešenia, umelá inteligencia, internet vecí a 
digitálne dvojčatá ponúkajú celý rad príležitostí a obrovský 
potenciál. Digitálne možnosti, ako sú automatizácia ob-
chodných procesov, schopnosť získať ešte viac informácií zo 
štruktúrovaných a neštruktúrovaných údajov a vyspelé for-
my pripojenia v rámci spoločnosti a aj vo vzťahu k externým 
zainteresovaným stranám, otvárajú pre skupinu Schaeffler, 
jej zamestnancov a zákazníkov v celom hodnotovom reťazci 
nové možnosti. 
 
Skupina Schaeffler zaobchádza s údajmi zodpovedne. Digi-
tálne riešenia sa realizujú udržateľným spôsobom zamera-
ným na hodnotu. Skupina Schaeffler vo všetkých interných 
aj externých riešeniach v plnej miere zabezpečuje najvyššiu 
možnú úroveň kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov.

3.2  Ochrana informácií relevantných pre spoločnosť 
 
Skupina Schaeffler chráni informácie, ktoré sú relevantné pre 
spoločnosť, pred zneužitím, stratou, zničením a manipuláciou. 
Na tento účel využívame príslušné bezpečnostné normy a za-
vádzame primerané opatrenia týkajúce sa dôvernosti údajov. 
 
Platí to nielen pre informácie, ktoré sú majetkom spoločnos-
ti, ale aj pre dôverné informácie, ktoré skupine Schaeffler 
zverili jej obchodní partneri. 
 
Informačná a kybernetická bezpečnosť sú pre skupinu 
Schaeffler veľkou prioritou a jej cieľom je neustále zlepšovať 
plnenie nasledujúcich bezpečnostných cieľov: dôvernosť, 
dostupnosť a integrita. Potrebný regulačný rámec zabezpe-
čuje systém riadenia informačnej bezpečnosti.

3.3  Ochrana osobných údajov 
 
Skupina Schaeffler chráni a dodržiava osobné práva svojich 
zamestnancov a obchodných partnerov. Dodržiavanie platných 
predpisov a zákonov, predovšetkým pri spracovaní osobných 
údajov, sa zabezpečuje prostredníctvom vhodných opatrení.

3.4  Bezpečnosť IT 
 
IT systémy sú v skupine Schaeffler navrhnuté tak, aby spĺňali 
vysoký štandard bezpečnosti IT. Spracúvané podnikové úda-
je a údaje zamestnancov a obchodných partnerov sú opti-
málnym a zákonným spôsobom chránené pomocou technic-
kých a organizačných opatrení v oblasti bezpečnosti IT. 

3.5  Neverejné informácie 
 
S neverejnými informáciami, t. j. osobitnými informáciami, 
ktoré by v prípade zverejnenia mohli výrazne ovplyvniť cenu 
kótovaných akcií, sa musí zaobchádzať ako s prísne dôverný-
mi informáciami. Manažéri a zamestnanci, ktorí majú k ta-
kýmto neverejným informáciám prístup, ich nesmú používať 
na účel obchodovania s cennými papiermi alebo inými finanč-
nými nástrojmi, sprístupňovať ich tretím stranám ani využívať 
na poskytovanie odporúčaní na nákup alebo predaj cenných 
papierov alebo iných finančných nástrojov. 
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4 ZAOBCHÁDZA-
NIE SO ZAMEST-
NANCAMI  
A KOLEGAMI 

4.1  Spravodlivé pracovné podmienky a rozvoj zamestnancov 
 
Snahou skupiny Schaeffler je dodržiavať na príslušných pra-
covných trhoch osem hlavných pracovných noriem organizá-
cie ILO, uvedomuje si nárok zamestnancov na adekvátnu 
odmenu a dodržiava zákonom garantovanú minimálnu mzdu. 
Skupina Schaeffler vo všetkých svojich spoločnostiach dodr-
žiava platné pracovné právo. Rešpektuje príslušný maximálny 
pracovný čas a nárok zamestnancov na minimálnu dovolenku. 
 
Spoločnosť očakáva od svojich obchodných partnerov (pre-
dovšetkým poskytovateľov služieb v oblasti ľudských zdro-
jov), že budú rešpektovať nárok svojich zamestnancov na 
spravodlivú odmenu a dodržiavať naše hodnoty a zásady 
správania, ktoré sa týkajú zaobchádzania s inými ľuďmi. 
 
V skupine Schaeffler sú v centre našej pozornosti naši zamest-
nanci a spolupráca založená na dôvere. Rozvoj našich za-
mestnancov vnímame ako investíciu do budúcnosti každého 
jednotlivca a do konkurencieschopnosti našej spoločnosti. 
 
Ponúkame im celý rad príležitostí na rozvoj a kariérny rast, 
ktoré nám a našim zamestnancom umožňujú spoločne formo-
vať budúcnosť skupiny Schaeffler. Vďaka tomu má každý za-
mestnanec možnosť sa rozvíjať podľa svojich individuálnych 
schopností a svojich profesionálnych a osobných záujmov. 
Skupina Schaeffler si váži a podporuje celoživotné vzdelá-
vanie, t. j. vzdelávanie na základe skúseností, jeden od druhé-
ho a prostredníctvom vzdelávacích kurzov v záujme zachova-
nia inovatívnosti a úspechu. 
 
Vodcovstvo zohráva v tomto smere ústrednú rolu, pokiaľ ide 
o zosúladenie záujmov spoločnosti s potrebami jednotlivca.

4.2  Rôznorodosť a zásada rovnocenného zaobchádzania 
 
Skupina Schaeffler sa dlhodobo usiluje o vytváranie pracov-
ného prostredia, pre ktoré bude charakteristický rešpekt, v 
ktorom nebudú mať miesto predsudky a v ktorom sa bude 
rôznorodosť považovať za faktor úspechu. Každý by mal mať 
pocit, že si ho ostatní cenia, bez ohľadu na vek, pohlavie, ro-
dovú identitu, etnický a spoločenský pôvod, národnosť, vie-
rovyznanie, svetonázor, postihnutie a sexuálnu orientáciu.

Skupina Schaeffler si váži multikultúrny prvok a rôznorodosť 
a vníma ich ako silné stránky svojej globálnej organizácie. 
Preto sa vzájomne rešpektujeme a usilujeme sa vytvárať pra-
covné prostredie, ktoré sa bude vyznačovať aktívnou inklú-
ziou a v ktorom nebude dochádzať k diskriminácii, zastrašo-
vaniu a zneužívaniu.

4.3  Kompatibilita práce a rodiny 
 
Pre skupinu Schaeffler je ako pre globálny rodinný podnik 
mimoriadne dôležité podporovať prostredníctvom opatrení, 
ktoré vychádzajú v ústrety rodine, tie najlepšie možné pod-
mienky na skĺbenie rodiny a práce.

Zohľadňovaním špecifických potrieb rodín sa skupina 
Schaeffler snaží zvyšovať spokojnosť a motiváciu svojich za-
mestnancov a tým aj prevádzkovú spôsobilosť spoločnosti.

Spolupráca založená na dôvere a transparentnosti je zákla-
dom úspešnej tímovej práce v záujme zamestnanca aj spo-
ločnosti.

4.4  Odmietanie nútenej a detskej práce 
 
Skupina Schaeffler vo svojej obchodnej činnosti striktne 
odmieta všetky formy detskej práce, nútenej/povinnej práce, 
moderného otroctva, nedobrovoľnej alebo vykorisťujúcej 
práce väzňov, obchodovania s ľuďmi a ostatné formy využí-
vania. Skupina Schaeffler to isté výslovne vyžaduje od svo-
jich obchodných partnerov.

4.5  Dialóg so zamestnancami a zástupcami zamestnancov 
 
Skupina Schaeffler rešpektuje právo svojich zamestnancov 
na združovanie a dáva im právo na kolektívne vyjednávanie 
na účely regulovania pracovných podmienok. V tomto kon-
texte s dôverou a konštruktívne spolupracuje so zástupcami 
zamestnancov. Bez ohľadu na toto právo vždy umožňuje svo-
jim zamestnancom, aby priamo vyjadrili svoje záujmy. 
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5 UDRŽATEĽNOSŤ, 
ŽIVOTNÉ PROS-
TREDIE, ZDRAVIE 
A BEZPEČNOSŤ 

5.1  Konanie prihliadajúce na udržateľnosť 
 
Udržateľnosť je pevne zakotvená v hodnotách a správaní 
skupiny Schaeffler. Udržateľná tvorba pridanej hodnoty je 
založená na zhode ekonomickej, ekologickej a spoločenskej 
zodpovednosti – tak vo vzťahu k našim produktom a ich vý-
robe, ako aj k dodávateľskému reťazcu. Skupina Schaeffler 
preto vníma udržateľné konanie ako medzisektorovú záleži-
tosť, ktorá má význam vo všetkých oblastiach spoločnosti. 
 
Zamestnanci aktívne prispievajú k udržateľnosti tým, že ich 
správanie počas každodennej činnosti je založené na sociál-
nych hodnotách, pomáhajú minimalizovať využívanie zdrojov 
a zlepšujú všetky relevantné aspekty týkajúce sa udržateľ-
nosti. 
 
Skupina Schaeffler má vo všetkých svojich výrobných zaria-
deniach na svete zavedený komplexný systém riadenia EHS 
(ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia). Spo-
ločnosť pripisuje veľký význam ochrane zdravia a bezpeč-
nosti pri práci a dodržiavaniu miestnych zákonov a medziná-
rodných predpisov o ochrane životného prostredia. Skupina 
Schaeffler spolupracuje so svojimi obchodnými partnermi 
na tom, aby si uvedomovali a plnili svoju povinnosť chrániť 
životné prostredie, klímu a bezpečnosť a zdravie pri práci.

5.2  Ochrana životného prostredia a klímy 
 
Ochrana životného prostredie je neoddeliteľnou súčasťou 
podnikovej zodpovednosti skupiny Schaeffler. Platí to pre 
celý proces priemyselnej výroby a prevádzkovú činnosť pred, 
počas a až do ukončenia prepravy, likvidácie a recyklovania. 
Zavádzaním procesov šetrných k životnému prostrediu na 
všetkých miestach spoločnosť znižuje svoj vplyv na životné 
prostredie na minimum a neustále zlepšuje svoju ochranu ži-
votného prostredia. V záujme plnenia environmentálnych 
noriem sú v skupine Schaeffler zavedené systémy, ktoré za-
isťujú bezpečnosť, kontrolu a merateľnosť. 
 
Zamestnanci majú vo všetkých svojich činnostiach spoločnú 
zodpovednosť, napr. znižovaním množstva odpadu a spotre-
by energie a vody a emisií skleníkových plynov. Pri práci sa 
riadime zásadou cirkulárnej ekonomiky – od návrhu a výroby 
našich produktov a predlžovania ich prevádzkovej životnosti 
až po recyklovanie použitých materiálov. 
 

Portfólio produktov skupiny Schaeffler sa sústredí aj na rie-
šenia zamerané na dosahovanie mobility s nulovými emisia-
mi. Skupina Schaeffler ako partner energetického sektora 
podporuje rozširovania produkcie obnoviteľnej energie. 
Spoločnosť a jej zamestnanci takto vytváraním technológií, 
ktoré chránia životné prostredie a klímu, aktívne pomáhajú 
podporovať spoločenské zmeny.

5.3  Ochrana bezpečnosti a zdravia pri práci 
 
Skupina Schaeffler zabezpečuje svojim zamestnancom 
bezpečné pracovné prostredie vďaka plneniu alebo prekra-
čovaniu platných zákonných požiadaviek, predpisov alebo 
firemných usmernení v oblasti aktívnej ochrany bezpečnosti 
a zdravia pri práci. Skupina Schaeffler považuje choroby z 
povolania a pracovné úrazy za niečo, čomu možno predchá-
dzať. Aktívne zavádza opatrenia zamerané na znižovanie 
počtu a závažnosti pracovných úrazov. Okrem toho sa snaží 
zachovávať a podporuje telesné a duševné zdravie svojich 
zamestnancov. Predovšetkým manažéri majú za úlohu za-
bezpečovať prijímanie vhodných preventívnych opatrení v 
oblasti zdravia a bezpečnosti. 
 
Osobitný dôraz je kladený na zamestnancov, ktorí si vyžadu-
jú osobitnú ochranu, napr. mladiství, tehotné zamestnankyne 
a osoby s telesným postihnutím. Takéto osoby sú chránené a 
nemusia vykonávať pracovné úlohy, ktoré môžu ohroziť ich 
zdravie alebo bezpečnosť. 
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6 HLÁSENIA A 
KONTAKTNÉ 
OSOBY 

6.1  Hlásenie nesprávneho konania 
 
Nesprávne konanie každého druhu sa bude v skupine 
Schaeffler aktívne riešiť. Zamestnancom aj externým akté-
rom odporúčame, aby sa pokojne ozvali a nebáli sa represív-
nych opatrení. Odvetné opatrenia voči zamestnancom, ktorí 
v dobrej viere vyjadria svoje znepokojenie nad nevhodným 
konaním v spoločnosti, sú zakázané. Platí to aj pre externých 
aktérov, ktorí sa skontaktujú so skupinou Schaeffler. 
 
Zamestnancom aj tretím stranám sú k dispozícii nasledujúce 
kontaktné osoby.

6.2  Miestne kontaktné osoby 
 
V prípade záujmu o objasnenie otázok týkajúcich sa Etického 
kódexu alebo kvôli riešeniu nevhodného konania sa zamest-
nanci môžu vždy skontaktovať s osobou vo svojom bez-
prostrednom pracovnom prostredí, napríklad: 

• manažéri,

• regionálni vedúci pre dodržiavanie súladu,

• oddelenie ľudských zdrojov, právne oddelenie a oddelenie 
auditu alebo

• zástupcovia zamestnancov.

6.3  Systém whistleblowingu 
 
Porušenia Etického kódexu skupiny Schaeffler, predovšetkým 
nezákonné obchodné praktiky alebo potenciálne porušovanie 
ľudských práv možno oznamovať pomocou systému whistle- 
blowingu skupiny Schaeffler. Tento systém je dostupný v nie-
koľkých jazykoch a umožňuje anonymnú, dôvernú, špeciálne 
zašifrovanú a bezpečnú komunikáciu s tímom vyšetrovania 
na oddelení skupiny Schaeffler pre dodržiavanie súladu. 
 

Systém whistleblowingu je možné využiť nasledujúcimi pro-
striedkami: 
 

Pošta Schaeffler AG

Forenzná činnosť a vyšetrovanie

Industriestrasse 1 – 3

91074 Herzogenaurach

Nemecko

Nonstop horúca 
linka

+49 30 12095120   

(nemecký, anglický a francúzsky jazyk)

Telefonická dostupnosť v iných  

jazykoch:

Španielčina     +1 213 2791017

Portugalčina  +55 21 20182964

Čínština           +86 10 85233042

E-mail investigations@schaeffler.com

Online oznamovací 
kanál 

https://www.bkms-system.net/ 

schaeffler 

Skupina Schaeffler bude v súlade so zásadou proporcionality 
intenzívne skúmať všetky informácie o nevhodnom konaní. 
Skúmať sa bude každá informácia. V závislosti od výsledku 
bude prijaté zrozumiteľné rozhodnutie o tom, aké dôsledky 
sú vhodné, potrebné a primerané.

Kontakt
Okrem uvedených miestnych kontaktných partnerov sa za-
mestnanci môžu obrátiť aj priamo na oddelenie pre dodržia-
vanie súladu a podnikovú bezpečnosť. 
 
Eric S. Soong 
Vedúci skupiny pre dodržiavanie súladu 
 
Oddelenie pre dodržiavanie súladu a podnikovú bezpečnosť  
Industriestrasse 1 – 3 
91074 Herzogenaurach 
Nemecko 
 
compliance@schaeffler.com
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Schaeffler AG
Industriestrasse 1 – 3 
91074 Herzogenaurach 
Nemecko 
www.schaeffler.com 
info@schaeffler.com

V Nemecku: 
Telefón  0180 5003872 
Z iných štátov:  
Telefón  +49 9132 82-0

Boli vyvinuté maximálne snahy s cieľom zabezpečiť 
správnosť informácií uvedených v tejto publikácii, 
nie je však možné prijať zodpovednosť za chyby ale-
bo vynechané skutočnosti. Vyhradzujeme si právo 
na vykonanie technických zmien.
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