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Predslov

Milé pracovníčky, milí pracovníci,

skupina Böllhoff je ako nezávislý rodinný podnik popredným poskytovateľom služieb v oblasti
spojovacej a montážnej techniky s vlastnou výrobou a vývojom. Vo viac ako 40 spoločnostiach v
24 krajinách pracuje pre náš podnik približne 2 500 pracovníkov.

Podnikové vedenie a všetci pracovníci skupiny Böllhoff majú za cieľ dodržiavať platné smernice –
či už zákonné nariadenia alebo pravidlá Böllhoff. Uvedomujeme si, že si to každý deň odznovu
 vyžaduje naše nasadenie.

Na dosiahnutie tohto cieľa transparentne poskytujeme všetky dôležité pravidlá, ktoré sú
 relevantné pre prácu jednotlivca. Pretože len tak je možné tieto pravidlá dodržať.

Hlavným cieľom a obsahom systému Compliance skupiny Böllhoff je prevencia.
Systém Compliance tak chráni podnik a každého jednotlivého pracovníka.

Okrem toho náš systém Compliance určuje, ako sa kontroluje dodržiavanie pravidiel, ako
 pracovať s odchýlkami a ako sa má vykonávať neustále aktualizovanie smernice.

Systém Compliance je založený na koncepcii skupiny Böllhoff a hodnotách, ktoré sú v nej
 sformulované a vytvárajú základ pre každodenné počínanie všetkých pracovníkov.

Systém Compliance skupiny Böllhoff zabezpečuje, aby boli dodržané všetky pravidlá považované
za nevyhnutné a prispieva tak k ochrane všetkých pracovníkov v zmysle našej podnikovej kultúry.

Príjemné čítanie a úspešné dodržiavanie našej smernice Compliance vám želajú.

Podnikové vedenie skupiny Böllhoff (zľava): 
Wilhelm A. Böllhoff, Dr. oec. publ. Carsten Löffler, Michael W. Böllhoff a Dr.-Ing. Jens Bunte

Wilhelm A. Böllhoff             Michael W. Böllhoff                         Dr. Carsten Löffler             Dr.-Ing. Jens Bunte
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Böllhoff Compliance

1.  „Compliance sa týka nás všetkých.“

2.  „Compliance platí pre nás všetkých – po celom svete.“

3.  „Compliance znamená aj včasné a správne odhadnutie možných rizík.“

4.  „Rešpektujeme práva každého človeka, so všetkými dôsledkami.“

     „Spolupráca v rámci nášho podniku je úctivá a vysoko cenená.“

     „Voči obchodným partnerom, zamestnaneckým organizáciám a úradom sa správame
kooperatívne.“

     „Naše pôsobenie je určované trvalou udržateľnosťou a starostlivým zaobchádzaním so
zdrojmi.“

5.  „Kladieme si vysoké ciele v oblasti kvality, aby boli naši zákazníci spokojní.“

6.  „Len zdraví pracovníci pracujú radi a s úspechom.“

7.  „Trvalá udržateľnosť je pre nás dôležitým faktorom.“

8.  „Ochrana údajov a duševného vlastníctva je pre nás samozrejmosťou.“

9.  „Každá súťaž musí byť férová, voľná a neobmedzená.“
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10.   „Rešpektujeme zásadu voľného, legálneho obehu tovaru.“

11.   „Darčeky a pohostenia nesmú ovplyvňovať našu objektivitu.“

       „Žiadne peňažné plnenie bez odplaty.“

12.   „Compliance si vyžaduje zodpovednú starostlivosť a ďalší rozvoj.“

       „Ďalší rozvoj systému Compliance si vyžaduje spoločné pôsobenie nás všetkých.“

       „Chceme definovať pravidlá a dbať na ich dodržiavanie.“
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„Compliance sa týka nás všetkých.“

Smernica Compliance má za cieľ definovať nadradené tematické oblasti, ktoré má zahŕňať systém
Compliance a vytvoriť prvé všeobecné výpovede o smerovaní.

Smernica je tak ústredným východiskovým bodom pre každé ďalšie nariadenie v týchto
 tematických oblastiach.

Tematické oblasti sa priebežne vyhodnocujú a upravujú v systematickej analýze rizík.

Kvôli rozmanitosti pravidiel a noriem nedokáže táto smernica konečným spôsobom zachytiť
všetky oblasti pravidiel a poskytnúť komentár. Samozrejme je potrebné dodržiavať aj také platné
zákony a nariadenia, ktoré nie sú výslovne spomenuté v tejto smernici. 

Smernica je záväzná pre všetkých pracovníkov skupiny Böllhoff. Porušenia pravidiel uvedených v
tejto smernici prinášajú so sebou aj primerané sankcie.

1. Cieľ smernice
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2. Rozsah platnosti

„Compliance platí pre nás všetkých – po celom svete.“

Systém Compliance skupiny Böllhoff a táto smernica Compliance platia pre všetkých pracovníkov
po celom svete. Zahŕňa to aj možnú sezónnu pracovnú silu, ktorá pracuje pre skupinu Böllhoff. 

Hodnoty vyvinuté a zakotvené v systéme Compliance nechceme realizovať len vo vzťahu voči
našim zákazníkom. Aj u našich poskytovateľov služieb a dodávateľov chceme presadzovať
 orientáciu na tieto hodnoty.

Uvedomujeme si, že kultúrne rozdiely medzi jednotlivými krajinami v skupine Böllhoff môžu viesť k
rôznym interpretáciám pravidiel. Chceme k tomu pristupovať otvorene, transparentne znázorniť
rozdiely a rešpektovať ich.
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„Compliance znamená aj včasné a správne odhadnutie možných rizík.“

U skupiny Böllhoff má prioritu starostlivé zaobchádzanie s potenciálnymi rizikami pre podnik, ako
aj predchádzanie rizikám. Preto zostavujeme rozsiahle analýzy s cieľom včasného rozpoznania
rizík a prijatia preventívnych opatrení v zmysle zodpovedného obchodovania či jednania. 
Náš  certifikovaný manažment kvality zabezpečuje to, aby boli podnikové procesy priebežne
 optimalizované. Podľa našej filozofie nulovej chybovosti uznávame zásadu predchádzania
 chybám, namiesto odstraňovania chýb.

Kvôli internacionalite nášho podniku je dôležité prijať štandardy špecifické pre krajiny a kultúru a
podstúpiť aj riziká, ktoré sú s tým spojené. Dodržiavanie zákonných predpisov je, spolu s
 dobrovoľnými povinnosťami a etickými zásadami, na najvyššom mieste v každom našom centre.

So zreteľom na tieto zásady boli nasledujúce kapitoly, pri zhodnotení rizík s nimi spojených,
 cielene vybrané tak, aby pokrývali tematické oblasti relevantné pre skupinu Böllhoff.

3. Posúdenie rizík
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„Rešpektujeme práva každého človeka, so všetkými dôsledkami.“

Pre nás sú všetci ľudia rovnakí, nezávisle od ich veku, pohlavia, farby pokožky, rasy, národnosti,
sociálneho pôvodu, prípadných postihnutí, sexuálnej orientácie, politického či náboženského
 presvedčenia. 
Rešpektujeme osobnú dôstojnosť a osobnostné práva každého jednotlivca a nestrpíme
 psychické nátlaky a ani osobné obťažovanie, telesné obťažovanie alebo diskrimináciu.

Dodržiavame zákonom stanovený pracovný čas a výšku minimálnej mzdy. Nezamestnávame
žiadne deti alebo osoby pod hranicou minimálneho zákonného veku a ani nikoho proti jeho vôli.

„Spolupráca v rámci nášho podniku je úctivá a vysoko cenená.“

Pracovníkov Böllhoff chápeme naprieč všetkými oddeleniami a firmami ako jeden tím a
 očakávame, že všetci pracovníci kladne ovplyvnia svoje pracovné okolie vzájomnou
 ohľaduplnosťou a toleranciou. Naši pracovníci sa vzájomne stretávajú s integritou, lojálnosťou,
 férovosťou a dôverou.

Náš štýl vedenia je kooperatívny a otvorený. Prajeme si získavať spätnú odozvu od našich
 pracovníkov a sľubujeme, že to pre nich neprinesie žiadne následky. 
Riadiaci pracovníci Böllhoff hrajú vo svojej funkcii rolu vzorov.

4. Kultúra a sociálne správanie
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„Voči obchodným partnerom, zamestnaneckým organizáciám a úradom
sa správame kooperatívne.“

Naše obchodné počínanie je ovplyvnené spoľahlivosťou, integritou a bezpodmienečným
 dodržiavaním národného a medzinárodného práva a zákonov. To isté si želáme aj od našich
 obchodných partnerov. Zažívame a očakávame férovú súťaž bez korupcie.

Aj pri jednaní so zamestnaneckými organizáciami zostávame verní týmto zásadám a usilujeme sa
nájsť partnerské riešenia čo sa týka našich pracovníkov.

Pri dopytoch akéhokoľvek druhu zo strany úradov postupujeme podľa platného práva a vždy sa
usilujeme byť otvorení a transparentní.

„Naše pôsobenie je určované trvalou udržateľnosťou a starostlivým
 zaobchádzaním so zdrojmi.“

Každý z našich krokov robíme smelo, s motiváciou a rozvahou a do centra rozvoja nášho podniku
kladieme dlhodobosť. To znamená, že so zdrojmi zaobchádzame starostlivo a zabraňujeme
 plytvaniu.

4. Kultúra a sociálne správanie
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„Kladieme si vysoké ciele v oblasti kvality, aby boli naši zákazníci
 spokojní.“

Ochrana zdravia našich zákazníkov alebo ich odberateľov, ako aj tretích osôb, je pre nás dôležitá.
Pri vývoji inovatívnych spojovacích prvkov a riešení v oblasti upevňovania, pri výrobe, skladovaní a
dodávaní výrobkov, ako aj pri poskytovaní našich služieb dbáme na aktuálne platné nariadenia o
bezpečnosti výrobkov a bezpečnosti pri práci, rovnako ako aj na uznávané technické pravidlá a
zásady. Týmto spôsobom chceme splniť veľké očakávania našich zákazníkov ohľadom kvality
 našich výrobkov a vždy zabezpečiť tú najväčšiu mieru spokojnosti zákazníkov. Keď zverujeme
 výkony subdodávateľom, dbáme na to, aby dodržiavali porovnateľné štandardy.

Povinnosť bezpodmienečného dodržiavania týchto pravidiel platí aj vtedy, keď samotný náš
 zákazník takéto pravidlá nepozná alebo keby ich dodržanie v jednotlivom prípade viedlo k
 rozhodnutiu, ktoré nie je výhodné z hospodárskeho hľadiska.
Zabezpečujeme ďalšie odborné vzdelávanie našich pracovníkov.

Tieto zásady platia pre všetky podniky Böllhoff po celom svete, pričom je potrebné vždy
 doplnkovo dodržiavať aj lokálne rešpektované predpisy o bezpečnosti výrobkov.

5. Spokojnosť zákazníka, kvalita a bezpečnosť výrobku
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„Len zdraví pracovníci pracujú radi a s úspechom.“

Zachovanie zdravia a výkonnosti našich pracovníkov pre nás znamená investíciu do budúcnosti
podniku.

Preto našim pracovníkov ponúkame okrem tzv. Dní zdravia aj rozsiahle školenia a ďalšie
 vzdelávanie v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci. Vďaka inšpekciám podnikov a kontrolám v
sprievode lekára sme schopní včas rozpoznať potenciálne nebezpečenstvá na pracovisku a prijať
zodpovedajúce opatrenia.

Náš manažment pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia pravidelne preveruje riadne
 dodržiavanie nariadení o bezpečnosti práce a zabránení vzniku nehôd. V prípade nedostatkov
 navrhne náš vyškolený personál opatrenia na zlepšenie a následne nesie zodpovednosť za ich
realizáciu.

Len v zdravom a bezpečnom pracovnom prostredí môžu naši pracovníci podávať výkon, ktorý
bude zodpovedať našim nárokom na kvalitu a zabezpečí úspech podniku, o ktorý sa usilujeme.

6. Bezpečnosť práce a zdravie
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„Trvalá udržateľnosť je pre nás dôležitým faktorom.“

Ochrana nášho životného prostredia a šetrné zaobchádzanie so zdrojmi patria, ako výraz našej
orientácie na trvalú udržateľnosť, k zásadám našej energetickej politiky a politiky ochrany
 životného prostredia. Za ňou stojí náš úmysel pozitívne prispieť k zdravej a pestrej budúcnosti
našej planéty.

Udržateľná a voči životnému prostrediu šetrná výroba a zodpovedajúce podnikové procesy sú
pevne zakotvenými súčasťami nášho integrovaného systému manažmentu kvality. K tomu patria
aj známe opatrenia ako je šetrenie vody a energie, redukcia odpadov, zlepšovanie ochrany pôdy
a vôd a znižovanie emisií.

Realizácia týchto opatrení má pre nás zmysel z hľadiska ekológie aj hospodárstva, pretože šetria
nielen naše životné prostredie, ale prispievajú aj k minimalizácii nákladov. Preto sú v skupine
 Böllhoff dennou praxou také opatrenia, ako je spätné získavanie surovín, previazanie dopravy
kvôli minimalizovaniu emisií a používanie materiálov šetrných voči životnému prostrediu.

Osoba poverená manažmentom pre životné prostredie a energie sa, ako súčasť nášho
 manažmentu kvality, stará o dosiahnutie a zachovanie našich cieľov a hodnôt v oblasti politiky
 životného prostredia.

7. Zaobchádzanie so zdrojmi, životné prostredie a ochrana hmotného majetku
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„Ochrana údajov a duševného vlastníctva je pre nás samozrejmosťou.“

Vždy rešpektujeme duševné vlastníctvo tretích osôb, ale aj primerane ochraňujeme duševné
vlastníctvo Böllhoff proti jeho neoprávnenému použitiu.

Predpokladáme, že aj naši pracovníci budú s podnikovými a osobnými informáciami zaobchádzať
s primeranou starostlivosťou a aj po skončení pracovného pomeru ich neodovzdajú tretej osobe. 

Zaväzujeme sa rešpektovať a dodržiavať všetky nariadenia platných zákonov o ochrane údajov,
aby bola zaručená čo najväčšia možná bezpečnosť v rámci celosvetovej elektronickej výmeny
 informácií. Pritom sú pre nás záväzné zásady viazanosti na konkrétny účel, transparentnosť,
úmernosť, vyhýbanie sa použitiu údajov a minimalizácia údajov, ako aj použitie primeranej
 techniky na šifrovanie.

8. Bezpečnosť údajov a dokumentov a duševné vlastníctvo
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„Každá súťaž musí byť férová, voľná a neobmedzená.“

Podľa princípu trhového hospodárstva má byť súťaž medzi podnikmi férová, voľná a
 neobmedzená. Pri našej obchodnej činnosti vždy dbáme na spokojnosť našich zákazníkov tým,
že dodávame inovatívne, kvalitné výrobky a ponúkame riešenia optimalizované na konkrétne
 procesy. Spokojnosť našich zákazníkov chceme dosiahnuť takým vystupovaním na trhu, ktoré
 prísne rešpektuje danosti práva pre hospodársku súťaž a kartelového práva.

Preto sa nijako nezúčastňujeme a nepodieľame na opatreniach, ktoré sú zamýšľané alebo určené
na poškodzovanie či ukrátenie našich obchodných partnerov, alebo ktoré by sa dali obchodne
využiť neprípustným spôsobom a ani ich nepodporujeme.

Pokiaľ takéto údaje už nie sú verejne známe, neposkytujeme voči našim konkurentom pri
 obchodných kontaktoch – či už na trhoch alebo zväzových podujatiach alebo pri iných
 príležitostiach – žiadne informácie o našich cenách, ich tvorbe a prispôsobovaní, o zákazníkoch,
trhoch alebo predajných oblastiach, ako ani o výrobných či dodávateľských kapacitách alebo
iných podmienkach našej obchodnej činnosti. Priamo a ani nepriamo sa nepodieľame na
 dohodách s konkurenciou ohľadom zadávania ponúk alebo ich nezadávania. Nepokúšame sa ani
získavať informácie takéhoto druhu o našich konkurentoch alebo ich obchodnej činnosti od
 tretích osôb, ak takéto zaobstaranie informácií nie je zákonom povolené.

Dôverné informácie zverejňujeme iba vtedy, keď to je právne prípustné.

9. Férová súťaž a dodržanie zákazu kartelov
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„Rešpektujeme zásadu voľného, legálneho obehu tovaru.“

Obhajujeme zásadu prísnej legálnosti pre všetky cezhraničné jednania, opatrenia, zmluvy a iné
postupy skupiny Böllhoff a dbáme na zásadu voľného obehu tovaru. K tomu patria zákonné,
colno-technické procesy a získanie potrebných úradných súhlasov pri exportných a importných
obchodoch.

Zahranično-hospodárske obmedzenia exportu a nariadenia o rokovacích povinnostiach zo strany
štátnych úradov sú záväzné. Zaväzujeme sa prísne dodržiavať tieto zákony a nariadenia.

Pracovníci, ktorí sa podieľajú na dovoze alebo vývoze tovarov, službách alebo technických
 informáciách, musia poznať a dodržiavať príslušné zahranično-hospodárske a colno-právne
 nariadenia. Ak je vývoz výrobkov a technických údajov v dotknutej krajine regulovaný nejakými
predpismi, musia pracovníci pred vyvezením zaobstarať príslušné licencie a iné štátne povolenia a
súhlasy. Okrem toho musia zabezpečiť, aby boli vytvorené a použité úplné a správne importné
alebo exportné dokumenty.

10. Cezhraničné obchody
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11.1  Darčeky a pohostenia alebo ich prijímanie.

        „Darčeky a pohostenia nesmú ovplyvňovať našu objektivitu.“

Darčeky pre obchodných partnerov alebo tretie osoby, ako aj pozvania alebo pohostenia týchto
osôb musia byť prípustné podľa predpisov bežných v danej krajine a musia byť primerané danej
príležitosti a rozsahu obchodu. Ak by takéto podpory pôsobili na ich prijímateľov ako ovplyvňovanie
či odmena, nesmú byť v prípade pochybností realizované. Je potrebné dodržiavať daňové a právne
nariadenia.

Tieto pravidlá platia rovnakým spôsobom aj pre všetkých pracovníkov Böllhoff pri prijímaní
 darčekov, pri pozvaniach alebo pohosteniach. 
Podpory vo forme peňazí sa nesmú ani poskytovať a ani prijímať.

11.2  Prijímanie alebo poskytovanie finančných výhod, ako aj dodržiavanie
protikorupčných predpisov.

        „Žiadne peňažné plnenie bez odplaty.“

Finančné podpory, ktoré nie sú súčasťou bežnej obchodnej výmeny výkonov v rámci obchodného
styku alebo iné výhody v peňažnej hodnote, ktoré by mohli byť právne hodnotené ako neprípustné,
nesmú pracovníci Böllhoff ponúkať obchodnému partnerovi či tretej osobe priamo a ani nepriamo,
poskytovať alebo ich od nich prijať. K tomu výslovne nepatrí dohoda o bežných obchodných
 rabatoch, zľavách, bonusoch alebo províziách.

Zákonné protikorupčné predpisy, devízové regulácie alebo predpisy peňažného trhu krajiny je
 potrebné dodržiavať bez výnimky.

Prispievanie a sponzorovanie je možné realizovať len vtedy, keď je v prospech všeobecne
 prospešných organizácií a schválené vedením podniku.

11. Konflikty záujmov
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12.1  Osoby poverené Compliance a systém Compliance-manažmentu v
skupine Böllhoff

        „Compliance si vyžaduje zodpovednú starostlivosť a ďalší rozvoj.“

Budeme dopĺňať naše doterajšie opatrenia a organizačné opatrenia tým, že v Nemecku a v
 dcérskych podnikoch po celom svete vymenujeme osoby s poverením pre systém Compliance.
Tým posilníme naše doterajšie preventívne a kontrolné opatrenia, ku ktorým patrí okrem iného
 princíp  štyroch očí, prísne oddeľovanie jednacích a kontrolných systémov, ako aj pravidelné audity.

Obchodné vedenia podnikov spojených v skupine Böllhoff žiadame o realizovanie týchto jasne
 definovaných zásad v ich spoločnostiach a o ich ďalší rozvoj, pri rešpektovaní regionálnych
 právnych a sociálno-kultúrnych špecifík a hodnôt.

12.2  Informácia a tréning

        „Ďalší rozvoj systému Compliance si vyžaduje spoločné pôsobenie
nás všetkých.“

Systém Compliance sa najlepšie vyvíja vtedy, keď sú myšlienky a pokyny k jednotlivým úkonom,
ktoré sú definované v systéme, akceptované a dostupné ako smernica pre našu činnosť v podniku.
Preto je každý pracovník povinný dodržiavať pravidlá nastavené touto smernicou.

Doplnkovo sú všetci pracovníci informovaní o obsahoch, aktuálnych základných myšlienkach a
 témach v súvislosti s touto smernicou Compliance. 

K dôležitým tematickým celkom sú ponúkané interné podnikové školenia alebo umožňujeme našim
pracovníkom návštevu externých školení. Deje sa to pri zmluvnom práve, pri práve spojenom s
 ručením za výrobky, pri práve spojenom s bezpečnosťou pri práci a životným prostredím alebo pri
iných citlivých rizikových oblastiach.

12. Realizácia v organizácii skupiny Böllhoff
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12.3  Hlásenie anomálií, sankcie a opatrenia na odvrátenie

        „Chceme definovať pravidlá a dbať na ich dodržiavanie.“

Ak niektorý pracovník spozoruje okolnosti poukazujúce na porušenie pravidiel v tejto smernici
 Compliance, má voči svojmu nadriadenému právo a povinnosť vhodnou formou na to upozorniť;
môže sa to stať aj anonymne. 

Ak sú vymenovaní kontaktní partneri pre upozornenia tohto typu, napríklad osoby s poverením pre
systém Compliance, môžu sa pracovníci so svojimi zisteniami obrátiť aj na nich.

Všetky upozornenia na porušenie pravidiel sa prešetrujú; ak je to potrebné, dôjde k stanoveniu a
 prijatiu opatrení na nápravu.

Zistené porušenia majú pre zúčastnených pracovníkov následky. Porušenia môžu byť, nezávisle od
ďalších trestných alebo civilno-právnych nariadení, postihované disciplinárne alebo môžu viesť k
 výpovedi z pracovného pomeru.

12.4  Kontrola

        „Zodpovedná realizácia v skupine Böllhoff“

Všetci pracovníci skupiny Böllhoff sú zodpovední za to, že nariadenia obsiahnuté v tejto smernici
Compliance, ako aj ďalšie podnikové interné nariadenia, budú dodržané.

Operatívne vedenie spoločnosti skupiny Böllhoff alebo osoby s poverením pre systém Compliance
v regiónoch majú na účely realizácie smernice Compliance neobmedzené právo na informácie a
 kontroly, pokiaľ nie sú v rozpore so zákonnými alebo vnútropodnikovo dohodnutými nariadeniami.
Súčasne sú povinné vykonávať kontroly a preverovania jednotlivých prípadov alebo audity alebo
dať k nim podnet, aby sa zaručilo dodržiavanie smernice.
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Böllhoff Gruppe
Archimedesstraße 1– 4 · 33649 Bielefeld · Almanya
Telefón +49 521 4482-01 · Faks +49 521 449364

www.boellhoff.com · info@boellhoff.com

Právo na technické zmeny je vyhradené. Dotlač, aj čiastočná, je povolená len po výslovnom schválení.
Rešpektujte záznam o ochrane podľa normy ISO 16016.

Vytvoril: Vedenie podniku · Rev. index: 01 · Dátum: 03. 05. 2016

Böllhoff International so spoločnosťami v krajine:
Argentína

Brazília
Česká republika

Čína
Francúzsko

India
Japonsko

Južná Kórea
Kanada

Maďarsko
Mexiko

Nemecko
Poľsko

Rakúsko
Rumunsko

Rusko
Slovensko
Španielsko
Švajčiarsko

Taliansko
Thajsko
Turecko

USA 
Veľká Británia

Okrem týchto 24 krajín sa Böllhoff v tesnom partnerstve so zastúpeniami a obchodníkmi
stará o medzinárodný okruh zákazníkov na iných významných priemyselných trhoch.
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