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Vážení kolegovia ...
Prečo je značka ZF taká uznávaná a hodnotná? 

Nejde len o naše výrobky, ale aj o prístup k nášmu podnikaniu a bezúhonnosť, ktorá 
nás motivuje. Cesta značky ZF a jej zásady nám určujú smer. Tento kódex správania 
jasne vyjadruje, čo pre nás znamená zásada zodpovednosti. Dodržiavaním zásad a tým, 
že vystupujeme ako spoľahlivý partner, posilňujeme svoju reputáciu u našich kolegov, 
zákazníkov, dodávateľov a ďalších obchodných partnerov. Vďaka tomu sme považovaní za 
skupinu ľudí, ktorá dokáže výnimočné veci a na základe silného zmyslu pre zodpovednosť a 
etické normy sa vždy snaží robiť to, čo je správne. Bezúhonnosť je základným predpokladom 
nášho úspechu.

Nezáleží na tom, kde pracujete alebo čo pre spoločnosť robíte – každý z nás je
zodpovedný za správny úsudok a dodržiavanie nášho kódexu správania. Týka sa to každého 
zamestnanca na plný či čiastočný úväzok vrátane manažmentu na všetkých úrovniach 
spoločnosti, až po predstavenstvo a dozornú radu. Manažéri spoločnosti ZF na všetkých 
úrovniach musia navyše poskytovať usmernenia a podporu, aby ich priami podriadení 
prijímali správne rozhodnutia. Spoločnosť ZF ako celok sa zaviazala dodržiavať tento kódex 
správania.

Niekedy sa môžete ocitnúť v situácii, v ktorej nie je jasné, ako správne postupovať. Práve 
vtedy vám môže pomôcť náš kódex správania. Kódex správania predstavuje základné 
požiadavky na bezúhonné správanie každého jednotlivca a poskytuje prehľad pochopenia 
hodnôt spoločnosti ZF, ktoré sú tu rozdelené do všeobecných kategórií – kategória „Náš 
svet“ sa týka predovšetkým interných záležitostí, kategória „Vo svete“ sa vzťahuje na externé 
interakcie a kategória „Pre svet“ prezentuje úsilie o zlepšenie planéty. Sledujeme meniace sa 
podmienky a podľa toho prispôsobujeme svoje správanie.

Vždy si položte otázku:

• Je toto konanie v súlade s naším kódexom správania?
• Je to zákonné?
• Je to v súlade s našimi zásadami?
• Prináša to úžitok spoločnosti ako celku – nielen určitému jednotlivcovi alebo skupine?
• Vadilo by mi, keby boli moje kroky zverejnené?

Všetci ako jednotlivci prispievame k zachovávaniu a zlepšovaniu postavenia spoločnosti ZF. 
Osvojte si tieto zásady a používajte ich každý jeden deň. 

Friedrichshafen, Nemecko, 2021.
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Náš svet
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02
Vzájomne  
sa  
rešpektujeme

Rozmanitosť zamestnancov je 
obrovskou výhodou spoločnosti ZF

Zabezpečenie prostredia, v ktorom majú všetci zamestnanci možnosť uplatniť sa, 
cítia sa byť súčasťou spoločnosti a majú príležitosť naplno rozvinúť svoj potenciál, 
je nevyhnutné nielen pre ich osobný úspech, ale aj pre úspech spoločnosti ZF 
ako takej.

Rozmanitosť zamestnancov je obrovskou výhodou spoločnosti ZF. Sme pevne 
odhodlaní poskytovať rovnaké príležitosti vo všetkých aspektoch zamestnania a 
zakazujeme diskrimináciu alebo obťažovanie, vrátane diskriminácie na základe 
rasy, farby pleti, vierovyznania, postavenia veterána, národnostného pôvodu, 
rodinného pôvodu, tehotenstva, pohlavia, sexuálnej orientácie, rodovej identity 
alebo vyjadrenia, veku, rodinného stavu, psychického alebo fyzického postihnutia 
alebo akýchkoľvek iných charakteristík chránených zákonom, ako aj akékoľvek 
nežiaduce fyzické alebo verbálne útoky. 

Uvedomte si, že diskriminácia a obťažovanie môžu mať akúkoľvek formu – 
verbálnu, fyzickú alebo vizuálnu – a zahŕňajú vtipy alebo používanie slangu, čo 
môže byť pre ostatných nepríjemné alebo urážlivé. 

Spoločnosť ZF očakáva od svojich zamestnancov, že pôjdu príkladom a urobia 
všetko, čo je v ich silách, aby zabránili ostatným v takomto správaní. Zároveň 
zakazuje odvetné opatrenia voči každému, kto v dobrej viere podá sťažnosť alebo 
sa zúčastní na vyšetrovaní takejto sťažnosti.

Otázka: „Mám podozrenie, že 
niekto obťažuje môjho kolegu/
moju kolegyňu – čo mám 
robiť?“ 

Odpoveď: Ak vidíte, zažívate 
alebo máte podozrenie v 
súvislosti s obťažovaním alebo 
diskrimináciou, informujte 
o tom svojho nadriadeného, 
oddelenie ľudských zdrojov 
alebo miestneho zástupcu 
zamestnancov. Takéto 
správanie berieme vážne a 
netolerujeme odvetné opatrenia 
voči nikomu, kto ho v dobrej 
viere nahlási.
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03
Staráme  
sa  

Naším cieľom je mať pracovisko bez úrazov a tie 
najbezpečnejšie zariadenia v našom odvetví

Spoločnosť ZF sa snaží poskytnúť každému zamestnancovi bezpečné a zdravé 
pracovné prostredie, ktoré umožňuje a podporuje inovácie.

Naším cieľom je mať pracovisko bez úrazov a tie najbezpečnejšie zariadenia v 
našom odvetví. Zavádzame a udržiavame systémy riadenia bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, ktoré obmedzujú vystavenie pracovným rizikám, zabraňujú 
vzniku nepredvídaných udalostí, chránia stroje, zvládajú fyzicky a psychicky 
náročnú prácu a zabezpečujú prístup k zdravým pracovným zariadeniam, pitnej 
vode a hygienickým stravovacím zariadeniam.

Pracovné podmienky majú zabezpečovať zdravie zamestnancov a nemajú ich 
vystavovať ujme na zdraví. Spoločnosť ZF od vás vyžaduje, aby ste sa podieľali 
na dodržiavaní pravidiel a postupov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a aby 
ste otvorene alebo dôverne nahlásili akýkoľvek úraz, správanie (napríklad užívanie 
nelegálnych drog alebo zneužívanie tých, ktoré sú legálne) alebo nebezpečné 
pracovné podmienky svojmu nadriadenému, vedúcemu, oddeleniu ľudských 
zdrojov alebo právnemu oddeleniu.

Ako sa ma to týka?

Zamestnanci sú podnecovaní k 
aktívnej účasti na činnostiach 
BOZP, ako je identifikácia 
nebezpečenstiev, bezpečnostné 
programy založené na správaní, 
ergonomické zlepšenia na 
pracovisku atď., ako aj k 
vzájomnej starostlivosti o 
bezpečnosť.
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Spoločnosť ZF potrebuje presné 
nahlasovanie informácií, aby mohla prijímať 
zodpovedné obchodné rozhodnutia

04
Sme  
transparentní

Presné vedenie záznamov a podávanie správ nám pomáha 
plniť naše zákonné a regulačné požiadavky. Udržiavanie 
finančnej a právnej bezúhonnosti navyše priaznivo 
ovplyvňuje našu povesť a hodnovernosť. Každý z nás, na 
každej úrovni našej spoločnosti, zodpovedá za zabezpečenie 
presnosti všetkých záznamov spoločnosti.

Spracúvame všetky záznamy spoločnosti – od životopisov, 
pracovných výkazov a formulárov na uplatnenie nárokov 
až po výkazy o výdavkoch, záznamy o zabezpečení 
kvality, rozpočtové prognózy a regulačné spisy. Dbajte 
na dodržiavanie všetkých interných postupov, zásad 
a všeobecne uznávaných účtovných princípov, aby 
naše záznamy presne odrážali všetky transakcie. Údaje 
zaznamenávajte čestne, presne a kompletne. Správne 
zaznamenávanie času chráni pred zneužitím.

Mnohí zamestnanci pravidelne používajú účty podnikových 
výdavkov, ktoré musia byť presne zdokumentované a 
zaznamenané. Ak si nie ste istí, či je určitý výdavok 
oprávnený, poraďte sa so svojím nadriadeným.

Všetky účtovné knihy, záznamy, účty a finančné výkazy 
spoločnosti ZF musia byť vedené v primeranom rozsahu, 
musia náležite odrážať naše transakcie a musia byť v súlade 
s vnútornými kontrolnými mechanizmami a zákonnými 

požiadavkami spoločnosti ZF.

Netolerujú sa žiadne nezaznamenané alebo nezaúčtované 
finančné prostriedky alebo aktíva. 

Obchodné záznamy a komunikácia sa často stávajú 
verejnými, a preto by sme mali byť pri vyjadrovaní presní 
a uvážliví, aby sme predišli nedorozumeniam. To platí aj 
pre e-mailovú komunikáciu, interné poznámky a formálne 
správy. Záznamy by sa mali vždy uchovávať alebo 
odstraňovať v súlade s našimi zásadami uchovávania 
záznamov. V súlade s týmito zásadami by ste mali v prípade 
požiadavky o uchovanie záznamov uchovávať záznamy 
dovtedy, kým vás právne oddelenie neinformuje, že 
uchovávanie už nie je potrebné.

Linka dôvery spoločnosti ZF

Poskytujeme anonymný mechanizmus podávania 
sťažností v prípade porušenia súladu s predpismi, ako 
sú protimonopolné pravidlá, pranie špinavých peňazí, 
témy týkajúce sa pracovných podmienok, ľudských práv 
a iných hodnôt. Všetky sťažnosti podané v dobrej viere 
sa môžu podávať bez obáv z odvetných opatrení. 
www.bkms-system.net/Trustline
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05
Sme  
spoľahlivými 
partnermi

Pri kontakte so zákazníkmi, dodávateľmi, 
spotrebiteľmi a obchodnými partnermi 
buďte spravodliví a čestní

Naši dodávatelia, zákazníci, spotrebitelia a ďalší obchodní 
partneri vkladajú do našich značiek veľkú dôveru a my sa 
snažíme prekonať ich očakávania. Vnímame ich ako súčasť 
trhu, ktorá je nevyhnutná pre rast a úspech spoločnosti ZF.

Bezúhonnosť nie je jednostrannou povinnosťou – je to 
zodpovednosť, o ktorú sa delíme s našimi dodávateľmi 
a obchodnými partnermi. Preto od našich dodávateľov a 
obchodných partnerov vyžadujeme, aby dodržiavali naše 
Zásady pre obchodných partnerov. Ak zodpovedáte za 
vzťahy s dodávateľmi, pomôžte nám zabezpečiť spoluprácu 
len s dodávateľmi a obchodnými partnermi, ktorí dodržiavajú 
náš záväzok konať správne, a to prostredníctvom zmluvných 
ustanovení a prípadnej podpory auditov na zabezpečenie 
súladu.

Ak sa v mene spoločnosti podieľate na výbere dodávateľov, 
uistite sa, že vyberáte objektívne na základe ceny, výkonu 
a kvality poskytovaného výrobku alebo služby. Dodržiavajte 
všetky požiadavky na verejné obstarávanie. 

Pri kontakte so zákazníkmi, dodávateľmi, spotrebiteľmi a 
obchodnými partnermi buďte spravodliví a čestní. Vyhnite 
sa všetkému, čo by mohlo naznačovať konflikt záujmov, a 

neponúkajte ani neposkytujte týmto obchodným partnerom 
nič výmenou za neprimeranú výhodu pre spoločnosť.

Ak spolupracujete s dodávateľom alebo obchodným 
partnerom, uistite sa, že vie o našich hodnotách a zásadách 
a dodržiava ich.

Ak viete o potenciálnom alebo skutočnom porušení 
ktorejkoľvek časti Zásad pre obchodných partnerov alebo 
zákona zo strany obchodného partnera spoločnosti ZF, 
oznámte to oddeleniu spoločnosti pre dodržiavanie 
predpisov.

Otázka: „Zodpovedám za prijatie nového partnera 
v oblasti dizajnu. Zhodou okolností môj kamarát 
podniká 
v oblasti dizajnu, môžem ho najať?“

Odpoveď: O tomto potenciálnom konflikte záujmov 
by ste mali informovať svojho nadriadeného, aby ste 
vylúčili akékoľvek podozrenie z nevhodného konania.
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06
Sme  
čestní

Spoločnosť ZF sa snaží súťažiť čestne a 
poctivo a v plnom súlade s platnými zákonmi a 
predpismi vrátane medzinárodných antitrustových 
zákonov a zákonov o hospodárskej súťaži. 

Netolerujeme najmä:

• protisúťažné dohody alebo tajné dohody so skutočnými 
alebo potenciálnymi konkurentmi, okrem iného 
vrátane dohôd zameraných na stanovenie cien alebo 
ich zložiek, obmedzenie druhu alebo množstva 
dodávaných výrobkov alebo služieb, manipuláciu 
cenových ponúk alebo ďalšie členenie trhov;

• zneužitie vedúceho postavenia na trhu;
• vertikálne dohody, ktoré odrádzajú, zabraňujú 

alebo obmedzujú spravodlivú a voľnú hospodársku 
súťaž v rozpore s platnými zákonmi.

Naše konkurenčné postavenie je založené výlučne na 
našich faktoroch obchodného úspechu, najmä na znižovaní 
emisií, bezpečnosti vozidiel, automatizácii a údajoch. So 
zákazníkmi, dodávateľmi a konkurentmi spoločnosti ZF 
by ste mali zaobchádzať čestne a s úctou. Zakazuje sa 
krádež alebo iné preberanie informácií, ktoré sú predmetom 
vlastníctva alebo obchodného tajomstva, bez súhlasu 
ich vlastníka. Nikoho nesmieme zneužívať nečestnými 
obchodnými praktikami, medzi ktoré patria napríklad:

• zneužitie alebo zverejnenie dôverných informácií;
• skreslenie zásadných skutočností;
• tajné dohody s konkurentmi o cenách 

a iných podmienkach;
• porušovanie postupov spravodlivého predkladania 

cenových ponúk vrátane obdobia pozastavenia 
predkladania ponúk alebo poskytovanie informácií v 
prospech jedného dodávateľa v porovnaní s ostatnými.

Takéto postupy môžu byť navyše nezákonné.

Spoločnosť ZF starostlivo riadi svoje činnosti týkajúce 
sa štátnych záležitostí a v procese verejnej politiky 
a má interné tímy, ktoré tieto činnosti koordinujú. 
Strategické rozhodnutia o verejnom presadzovaní 
sa prijímajú na najvyšších úrovniach a na tomto 
procese sa zúčastňujú len schválení pracovníci.  

Môžeme sa zapojiť do politických diskusií v oblastiach 
dôležitých pre naše podnikanie a zákazníkov vrátane 
ochrany súkromia, duševného vlastníctva a udržateľnosti. 
V tomto smere sa snažíme pomáhať tvorcom politík 
na všetkých úrovniach štátnej správy, aby porozumeli 
našim produktom, inováciám a nášmu podnikaniu.

Nikdy sa nesnažíme získať nespravodlivú 
výhodu lobistickými praktikami. 

Pri našich globálnych aktivitách a pri vstupe na nové 
trhy prísne dodržiavame platné obchodné predpisy a 
postupujeme podľa pravidiel a predpisov upravujúcich 
kontrolu dovozu a vývozu, ako aj platných embárg.

Otázka: „Miestny známy politik chce zorganizovať 
mediálne podujatie v jednom z našich zariadení, 
môžem to schváliť?“

Odpoveď: Spoločnosť ZF je nestranná, postúpte 
rozhodnutie príslušnému internému oddeleniu.

Náš morálny kompas nás vedie k prijímaniu 
spravodlivých rozhodnutí, a to bez výnimky
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Otázka, či je alebo nie je rozhodnutie 
etické a v súlade so zákonom, by mala byť 
hlavnou otázkou pre každého zamestnanca 
a vedúceho pracovníka spoločnosti ZF 

07
 Sme  
etickí

Korupcia je zakázaná medzinárodnými dohovormi, 
vnútroštátnymi zákonmi a internými smernicami. Spoločnosť 
ZF netoleruje medzi zamestnancami alebo obchodnými 
partnermi žiadnu formu úplatkárstva ani žiadne obchodné 
praktiky, ktoré by mohli vzbudzovať dojem nevhodného 
ovplyvňovania. Toto pravidlo platí bez ohľadu na údajné 
regionálne zvyklosti. 

Účelom pozorností, či už ide o firemné pohostenie alebo 
dary pre zákazníkov, dodávateľov alebo iných obchodných 
partnerov, je vytvoriť dobrú vôľu a dobré pracovné vzťahy, a 
nie získať neprimeranú výhodu.

Dary a pohostenie môžu byť nevhodné, aj keď sa len 
ponúkajú alebo požadujú, ak:

• ide o hotovosť alebo jej ekvivalent;
• sú v rozpore s bežnými obchodnými praktikami;
• majú nadmernú hodnotu;
• mohli by sa považovať za úplatok alebo podplácanie;
• porušujú zákon.

Zakazuje sa ponúkať alebo prijímať peňažné dary. 
Akékoľvek dary významnej hodnoty alebo také, o ktorých 
sa domnievate, že by mohli byť nevhodné, prediskutujte s 
pracovníkom pre dodržiavanie predpisov alebo s oddelením 
pre dodržiavanie predpisov.

Pranie špinavých peňazí (t. j. používanie transakcií na 
zakrytie nezákonného zdroja finančných prostriedkov alebo 
na zvýšenie ich dôveryhodnosti) je prísne zakázané. Každú 
podozrivú činnosť, o ktorej sa domnievate, že by mohla zahŕňať 
pranie špinavých peňazí, by ste mali nahlásiť pracovníkovi pre 

boj proti praniu špinavých peňazí.
Tu je niekoľko príkladov podozrivých činností:

• platby v hotovosti;
• platby uskutočnené v menách, ktoré sú 

vzhľadom na okolnosti netypické alebo sa 
líšia od mien uvedených v zmluve;

• požiadavky na výšku platby, ktorá sa líši od 
sumy požadovanej v zmluve, alebo

• platby vykonané fyzickou osobou alebo 
spoločnosťou, ktorá nie je zmluvnou stranou.

Konflikt záujmov nastáva vtedy, keď súkromný záujem 
osoby akýmkoľvek spôsobom zasahuje do záujmov 
spoločnosti ZF. Konflikt môže vzniknúť, keď zamestnanec 
podniká kroky alebo má záujmy, ktoré môžu skomplikovať 
objektívny a efektívny výkon jeho práce pre spoločnosť ZF. 
Konflikt záujmov môže vzniknúť aj vtedy, keď zamestnanec 
alebo jeho rodinní príslušníci získajú v dôsledku svojej 
funkcie v spoločnosti ZF neprimerané osobné výhody. 
Súčasná práca pre konkurenta, zákazníka alebo dodávateľa 
je takmer vždy konfliktom záujmov.

Otázka: „Na služobnej ceste som dostal drahé hod-
inky, môžem si ich nechať?“

Odpoveď: Drahé hodinky nemôžete prijať. V prípade 
akýchkoľvek otázok sa obráťte na svojho nadri-
adeného, pracovníka zodpovedného za dodržiavanie 
predpisov alebo oddelenie spoločnosti pre dodržia-
vanie predpisov.
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Dodržiavame  
právne  
predpisy

Sme hrdí na zavedenie vysokých 
štandardov a naši zamestnanci, postupy a 
výrobky spĺňajú platné právne požiadavky

Presadzujeme najvyššie štandardy právneho a etického správania a zaväzujeme 
sa vyrábať vysokokvalitné výrobky, ktoré sú bezpečné a v súlade s platnými 
zákonmi, predpismi a normami. 

Očakávame, že každý v našej spoločnosti bude poznať požiadavky, ktoré sa 
vzťahujú na výrobu a distribúciu našich výrobkov, služieb a technológií, a rozumieť 
im.

Tieto zásady sú implementované prostredníctvom politík, procesov a štruktúr 
spoločnosti ZF vrátane systému riadenia zhody výrobkov (PCMS) a všetci naši 
zamestnanci a vedúci pracovníci musia tieto normy dodržiavať. 

Plán do budúcnosti

Legislatíva sa vyvíja veľmi 
rýchlo, preto je veľmi dôležité, 
aby sme dodržiavali zásady 
Cesty značky ZF a pripravili 
sa tak na budúcnosť. 

Predvídame trendy a 
regulačné požiadavky s 
cieľom zabezpečiť nepretržité 
dodržiavanie predpisov v 
celej skupine.
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Sme  
zabezpečení

Nesmiete používať ani poskytovať žiadne 
dôverné informácie spoločnosti ZF na iné 
účely, ako je podnikanie spoločnosti ZF

Pri ochrane spoločnosti ZF zohrávate kľúčovú úlohu. Aktíva 
zahŕňajú chránené informácie spoločnosti ZF (napríklad 
duševné vlastníctvo, dôverné obchodné plány, neohlásené 
plány produktov, predajné a marketingové stratégie a 
iné obchodné tajomstvá), ako aj fyzické aktíva, napríklad 
hotovosť, vybavenie, zásoby a inventár produktov.

So všetkými neverejnými informáciami o spoločnosti 
ZF by sa malo zaobchádzať v súlade s požiadavkami na 
zachovanie ich dôvernosti.

• Dávajte si pozor,  čo hovoríte. Uvedomovanie si toho, 
kde sa nachádzate, kto je okolo vás a čo môže vidieť 
alebo počuť, je dôležitou cestou k ochrane duševného 
vlastníctva spoločnosti ZF zo strany nás všetkých.

• Chráňte naše aktíva. Kontrolujte majetok a informácie, 
ktoré vám spoločnosť ZF zverila, a zabráňte ich strate, 
zneužitiu, plytvaniu alebo krádeži.

• Buďte príkladom. Vždy sa správajte vzorovo a chráňte 
náš majetok a informácie.

• Buďte ostražití a pozorní. Keďže tvoríte prvú ochrannú 
líniu, ste súčasťou ľudského ochranného systému 
a dokážete prijímať inteligentné bezpečnostné 
rozhodnutia, čím vytvárate bariéru medzi 
kybernetickými zločincami a našou infraštruktúrou.

Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na oddelenie 
podnikovej bezpečnosti spoločnosti ZF.

Rešpektujeme právo každého na súkromie a chránime 
osobné údaje našich zamestnancov, dodávateľov, zákazníkov 
a všetkých ostatných strán, s ktorými sme v kontakte. 
Tieto údaje uchovávame v bezpečí, používame ich len na 
zamýšľaný obchodný účel a neuchovávame ich dlhšie, ako je 
potrebné.

Kontakt na oddelenie pre ochranu údajov:  
dataprotection@zf.com

Otázka: „Moja nadriadená ma požiadala, aby som sa 
prihlásil/a 
do systému spoločnosti pomocou jej hesla a získal/a 
nejaké správy – je to v poriadku?“

Odpoveď: Nie. Poskytovanie hesiel je v rozpore so zás-
adami spoločnosti ZF. Mali by ste svojej nadriadenej 
pripomenúť, že do tohto systému nemáte prístup.
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Sme  
všímaví

Keď s nami naši zákazníci obchodujú, 
veria tvrdeniam, ktoré uvádzame o 
našich výrobkoch.

Naše vzťahy s dodávateľmi, 
zákazníkmi, spotrebiteľmi a ostatnými 
obchodnými partnermi musia byť 
spravodlivé, pozitívne a produktívne 
a vždy založené na vzájomnej dôvere 
a úcte. Budovanie týchto vzťahov 
je nepretržitý proces a vyžaduje si 
trvalý záväzok dodržiavania vysokých 
štandardov obchodného správania. 
Pri každom kontakte s týmito stranami 
musíme preukázať čestnosť a záväzok 
dodržiavať naše hodnoty.

Vždy by sme mali hovoriť pravdu. 
Všetko, čo našim zákazníkom, 
dodávateľom, spotrebiteľom a ďalším 
obchodným partnerom hovoríme, 
musí byť pravdivé, a to vrátane etikiet 

našich výrobkov, reklamy a ďalšej 
komunikácie. Nepoužívajte žiadne 
nekalé, zavádzajúce alebo klamlivé 
praktiky. Reputácia sa ťažko získava a 
ľahko stráca.

Sociálne siete používajte rozumne 
a komunikujte zodpovedne. Ak sa 
vyjadrujete o spoločnosti ZF na 
sociálnych sieťach, jasne uveďte, že 
nehovoríte v mene spoločnosti. Nikdy 
nezverejňujte dôverné informácie 
o spoločnosti, našich zákazníkoch, 
dodávateľoch, konkurentoch alebo 
iných obchodných partneroch a 
nikdy nezverejňujte nič, čo by mohlo 
predstavovať hrozbu, zastrašovanie, 
obťažovanie alebo šikanovanie.

Ako sa ma to týka?

Ak sa obávate, že ste v 
príspevku mohli vyznieť, 
akoby ste hovorili za 
spoločnosť ZF, kontaktujte 
svojho nadriadeného alebo 
komunikačné oddelenie, 
aby sme mohli reagovať a 
minimalizovať prípadné škody.

Základom každého dobrého 
vzťahu je dôvera
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 Záleží  
nám na  
planéte

Konáme tak, aby sme predchádzali vplyvom na 
životné prostredie, minimalizovali ich a vytvorili 
udržateľnejšiu a lepšiu spoločnú budúcnosť

Udržateľnosť v spoločnosti ZF mení 
životy ľudí, komunity a našu planétu.

V boji proti klimatickým zmenám záleží 
na konaní každého z nás. Spoločnosť 
ZF svojimi výrobkami prispieva k 
znižovaniu emisií, ochrane klímy a 
zvyšovaniu bezpečnej mobility.

Spolu s našimi dodávateľmi a 
obchodnými partnermi v rámci nášho 
hodnotového reťazca prispievame k 
dosiahnutiu cieľov eliminácie emisií 
uhlíka.

Rešpektujeme prirodzené prostredie 
našej planéty a zaväzujeme sa 
chrániť zdroje, znižovať znečistenie 
životného prostredia (vrátane 
minimalizácie odpadu a prispôsobenia 
zásadám obehového hospodárstva) 
a predchádzať škodám na životnom 
prostredí. 

Tento záväzok k trvalo udržateľnej 
ochrane životného prostredia 
predstavuje základ našej práce. 

V súlade s týmito zásadami sa 
zaväzujeme navrhovať výrobky šetrné 
k životnému prostrediu, znižovať vplyv 
našich obchodných postupov na 
životné prostredie, neustále zlepšovať 
využívanie energie, zvyšovať snahy 
o ochranu životného prostredia a 
presadzovať sa ako globálny vzor. 

Ako poskytovateľ technológií je 
spoločnosť ZF aj naďalej závislá od 
používania nerastných surovín z 
konfliktných oblastí. Robíme však 
všetko, čo je v našich silách, aby 
sme znížili ich podiel a účinne vylúčili 
kritické zdroje.

Ako sa ma to týka?

Prispejete k tomu tým, 
že budete zodpovedne 
využívať zdroje, pomáhať 
obmedzovať emisie, dodržiavať 
environmentálne zákony 
a predpisy a podieľať sa 
na našom úsilí o trvalú 
udržateľnosť, recykláciu a 
dopĺňanie zásob.
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Chránime  
druhých

Dbáme na to, aby sme konali v súlade s predpismi o 
ľudských právach, zásadami iniciatívy OSN Global Compact 
a uznávanými medzinárodnými pracovnými a sociálnymi 
normami, ako sú usmernenia ILO a OECD. 

Spoločnosť ZF pevne verí v podporu ľudskej dôstojnosti 
všetkých ľudí a rovnosti, vzájomného rešpektu, dôvery, 
tolerancie a spravodlivosti.

Tieto zásady sa uplatňujú pri prijímaní nových 
zamestnancov, pri interakcii so zamestnancami a ich 
podpore v ich súčasnej funkcii a pri profesionálnom raste 
našich zamestnancov. Rešpektujeme dôstojnosť, súkromie a 
osobné práva každého jednotlivca.

Nútená, väzenská, násilím vyžadovaná, neslobodná alebo 
otrocká práca a všetky formy obchodovania s ľuďmi sú 
zakázané, pretože zneužívajú ľudí, ktorí nemôžu vyjadriť 
súhlas s takýmto konaním.

Odmietame akúkoľvek formu moderného otroctva, ako je 
obchodovanie s ľuďmi, nútená práca a vykorisťovanie detí. 

Práca, ktorá zbavuje deti detstva, ich potenciálu a 
dôstojnosti a ktorá poškodzuje ich fyzický a duševný vývoj, 
ako ju definuje Medzinárodná organizácia práce, je v 
rozpore s hodnotami spoločnosti ZF. V spoločnosti ZF vždy 
dodržiavame minimálne vekové požiadavky na prijatie do 
zamestnania stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Medzi našimi zamestnancami a obchodnými partnermi sa 
snažíme vytvárať prostredie, ktoré sa vyznačuje vzájomným 
rešpektom, dôverou, toleranciou a spravodlivosťou. 

Presadzovanie ľudských práv ako našej spoločenskej 
zodpovednosti znamená, že dodržiavanie zákonov 
je samozrejmosťou. Pri všetkých našich obchodných 
rozhodnutiach sme povinní dodržiavať zákony, na základe 
ktorých vykonávame svoju činnosť. Patria sem aj otázky 
ľudských práv v dodávateľskom reťazci. Spoločnosť ZF prijala 
záväzok napraviť všetky zistené porušenia. Dodržiavame 
príslušné predpisy týkajúce sa spravodlivých pracovných 
podmienok vrátane slobody zhromažďovania, slobody 
združovania a kolektívneho vyjednávania. V rámci našej 
zodpovednosti podporujeme sociálne zabezpečenie a 
rešpektujeme právo na slobodu názoru a slova.

Popremýšľajte o vplyve vašej práce na ľudí. Ak si myslíte, že 
by mohla mať negatívny vplyv na kohokoľvek v spoločnosti 
ZF alebo mimo nej, obráťte sa na svojho nadriadeného, 
zástupcu zamestnancov alebo linku dôvery spoločnosti ZF.

Spoločnosť ZF si je vedomá svojej spoločenskej 
zodpovednosti a vďaka našej iniciatíve „ZF hilft“ tieto normy 
nielen dodržiava, ale aj prekonávame.

Vyznačujeme sa vzájomným rešpektom, 
dôverou, toleranciou a spravodlivosťou

ZF hilft 

Ďalšie informácie o iniciatíve „ZF hilft“ 
nájdete na stránke: 

www.zf-hilft.de/site/zfhilft
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Sme tu, aby sme 
pomáhali 
Zamestnanci, ktorí majú akékoľvek otázky alebo pochybnosti o správaní 
v súlade s vyššie uvedenými pravidlami, sa môžu kedykoľvek obrátiť na 
svojho nadriadeného. Ďalej sa môžu obrátiť na organizáciu pre dodržiavanie 
predpisov, konkrétne na oddelenie podpory pre dodržiavanie predpisov, 
ktoré poskytuje našim zamestnancom podporu vo všetkých záležitostiach 
týkajúcich sa dodržiavania predpisov.

Okrem toho má spoločnosť ZF pripravenú doplnkovú dokumentáciu na ďalšie 
objasnenie interných predpisov a usmernení.

Kontaktujte oddelenie spoločnosti pre dodržiavanie predpisov
Email: compliance@ZF.com

Prostredníctvom linky dôvery spoločnosti ZF poskytujeme anonymný kanál 
na nahlasovanie porušení predpisov: https://www.bkms-system.net/Trustline

Naši zamestnanci môžu nájsť ďalšie informácie na intranete:
https://sl.zf-world.com/Compliance
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