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        Úvod
PRAVIDLÁ SPOLOČNOSTI A ICH 
UPLATŇOVANIE V PRAXI

V roku 2018 spoločnosť Bridgestone vytvorila a predstavila svoj etický 

kódex a kódex obchodného správania. Kódex etického správania 

spoločnosti Bridgestone, inšpirovaný jej poslaním a úlohou pri 

poskytovaní služieb zákazníkom a spoločnosti ako takej, poskytuje 

praktické rady pri riešení mnohých etických problémov, s ktorými sa ako 

zamestnanec spoločnosti Bridgestone môžete stretnúť. 

AKÝ JE NÁŠ CIEĽ? 

Globálna politika spoločnosti Bridgestone v oblasti boja proti úplatkom 

opätovne potvrdzuje vymedzenie spoločnosti Bridgestone k úplatkom a 

korupcii, tak ako ich definuje kódex etického a obchodného správania. 

Tento manuál zároveň poskytuje aj praktické usmernenie a definuje 

požiadavky spoločnosti Bridgestone v oblasti prevencie poskytovania 

úplatkov a spôsobu riešenia s tým spojením rizík. 

Bridgestone ako globálna spoločnosť musí dodržiavať všetky príslušné 

zákony v boji proti korupcii a úplatkom. Tieto zákony zvyčajne zahŕňajú 

zákazy podplácania štátnych úradníkov v rámci konaní s orgánmi štátnej 

správy a akýchkoľvek iných tretích strán, povinnosť vedenia záznamov 

a zápisníc a pokuty uložené v trestnom alebo občiansko-právnom konaní 

uložené za porušenie týchto povinností. 

UPLATŇOVANIE TEJTO POLITIKY V PRAXI

Tieto zásady sa vzťahujú na zamestnancov všetkých spoločností 

Bridgestone na celom svete vrátane spoločných podnikov, ktoré 

kontrolujeme, a akýchkoľvek tretích strán konajúcich v mene spoločnosti 

Bridgestone. Ak vstupujeme do vzťahu v rámci spoločného podniku, ale 

nemáme nad ním kontrolu, vyzveme našich obchodných partnerov, aby 

prijali podobné požiadavky v rámci spoločného podniku a pri svojej 

činnosti striktne dodržiavali zásady tejto politiky. 

Spoločnosti Bridgestone môžu zároveň uplatňovať regionálne alebo 

lokálne pravidlá, ktorých obsah môže byť identický alebo odlišný od 

všeobecných pravidiel spoločnosti. Ak sú tieto lokálne pravidlá menej 

reštriktívne ako všeobecné zásady spoločnosti, uplatnia sa tieto lokálne 

pravidlá. Prostredníctvom tejto politiky nevieme samozrejme pokryť 

všetky situácie, ktoré sa môžu pri našom podnikaní vyskytnúť. Nesupluje 

dobrý úsudok a zdravý rozum. Ak máte pochybnosti o zákonnosti alebo 

etike postupu alebo ak len potrebujete vysvetliť príslušné právne riziká, 

odporúčame vám kontaktovať zamestnanca nášho právneho oddelenia. 

 POVINNOSTI ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI 

 Ako zamestnanci spoločnosti Bridgestone musíme všetci: 

• Byť bezúhonní pri výkone nášho povolania.

• Oboznámiť sa s Kódexom etického správania a obchodného
správania spoločnosti, týmito zásadami a ďalšími pravidlami
spoločnosti, ktoré sa môžu vzťahovať na naše pracovné zaradenie a
riadne ich dodržiavať, aby sa zabezpečil súlad so všetkými
príslušnými právnymi predpismi a zákonmi v boji proti úplatkom a
ochránil sa tak majetok a dobré meno spoločnosti Bridgestone.

• Kontaktovať BridgeLine alebo sa obrátiť na ktorúkoľvek

osobu uvedenú v časti „Potrebujem pomoc“ toho Kódexu

etického správania, pokiaľ ste zaznamenali možné porušenie

Kódexu alebo zásad, prípadné iné etické problémy.

 NAŠE VZŤAHY S DODÁVATEĽMI

Pravidlá a povinnosti stanovené v týchto opatreniach slúžia tiež ako 
východisko pri budovaní vzťahov s našimi odávateľmi. Bridgestone 
zároveň uplatňuje špecifickú politiku obstarávania vrátane Globálnej 
politiky udržateľného obstarávania, ktorá stanovuje požiadavky na 
činnosť dodávateľov. Je treba si uvedomiť, že dobré meno a správanie 
našich dodávateľov môže mať priamy vplyv na spoločnosť Bridgestone. 
Obchodujte iba so spoločnosťami, ktoré dodržiavajú zákon a chápu a 
rešpektujú našu firemnú filozofiu.

PRÁVNE NÁSLEDKY PORUŠENIA ETICKÉHO KODEXU 

Porušenie protikorupčných zákonov môže mať pre spoločnosť 

Bridgestone a zúčastnené osoby vážne následky, vrátane trestno-právnej 

alebo občiansko-právnej zodpovednosti alebo rizika uväzenia. 

Spoločnosť Bridgestone sa zaväzuje dodržiavať pravidlá a porušenie 

týchto zásad berie veľmi vážne. Nedodržanie týchto zásad zo strany 

zamestnanca môže mať za následok disciplinárne konanie, a to vrátane 

ukončenia pracovného vzťahu výpoveďou. Rovnako bude ukončený 

obchodný vzťah s akýmkoľvek sprostredkovateľom, ktorý nedodrží tieto 

zásady. 

Tieto zásady sú živým dokumentom a môžu sa pravidelne aktualizovať.
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Bridgestone prísne zakazuje všetky formy úplatkov. Zamestnanec 

spoločnosti Bridgestone alebo akákoľvek tretia strana konajúca v 

mene spoločnosti Bridgestone nesmie za žiadnych okolností 

ponúkať, dostávať, prijímať alebo obdržať nič hodnotné pre seba 

alebo v prospech spoločnosti, ani od tretej strany, vrátane štátneho 

úradníka aleb orgánom štátnej správy, za účelom získania alebo 

udržania podnikania alebo akejkoľvek inej nenáležitej výhody. 

FILOZOFIA SPOLOČNOSTI Pojem „zamestnanci“ zahŕňa aj riaditeľov a zástupcov spoločností 

Bridgestone. 

„Sprostredkovateľ“ zahŕňa ktoréhokoľvek agenta, konzultanta, 

distribútora, lobistu, poskytovateľa prepravy alebo logistiky, agenta 

colného odbavenia, sprostredkovateľa a partnera spoločného 

podniku alebo iného zástupcu tretej strany, ktorý koná v mene 

spoločnosti Bridgestone alebo ktorý koná spoločne s Bridgestone. 

Používané výrazy 

Globálna protiúplatková politika spoločnosti Bridgestone 

https://www.bridgestone.com/responsibilities/code/pdf/bridgestone_code_of_conduct_slovak.pdf
https://www.bridgestone.com/responsibilities/code/pdf/bridgestone_code_of_conduct_slovak.pdf
https://www.bridgestone.com/responsibilities/procurement/
https://www.bridgestone.com/responsibilities/procurement/
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Čo je úplatok? 

 

Úplatky sú formou korupcie, ktorá narúša dôveru verejnosti a našich 

zákazníkov, ohrozuje hospodársky a sociálny rozvoj a je v rozpore s 

hodnotami a kultúrou spoločnosti Bridgestone. Aj keď nikdy nesmiete 

nikomu ani od nikoho ponúkať ani dostávať úplatky, v mnohých 

krajinách musíte byť obzvlášť ostražití, aby ste sa vyhli poskytovaniu 

úplatkov vo vzťahu k štátnym úradníkom. 

Je vašou povinnosťou overiť si, čo osoba, ktorá vo vzťahu k našej 

spoločnosti vystupuje, štátny úradník. V prípade, že si nie ste touto 

skutočnosťou istý, obráťte sa na naše právne oddelenie

 

  

 
 

„Úplatok“ je dávanie alebo ponúkanie čokoľvek hodnotného, či už priamo 

alebo nepriamo, akejkoľvek osobe s cieľom prinútiť príjemcu, aby zneužil svoje 

postavenie, alebo aby získal alebo si ponechal akúkoľvek neoprávnenú výhodu. 

 
“Čokoľvek hodnotné “je všeobecne definované. Môže zahŕňať prakticky 

akúkoľvek formu výhody, ako sú hotovosť alebo jej ekvivalenty (napr. 

Darčekové karty alebo darčekové poukazy), dary, provízie, strava a zábava, 

cestovné náklady, využitie dovolenkových domov, výhody ako napríklad 

možnosti vzdelávania alebo zamestnania pre priateľov a príbuzných , dary 

určeným charitatívnym organizáciám, zľavy, pôžičky, politické príspevky, 

priaznivý výsledok vládnej akcie a rozhodnutie o zadaní zákazky alebo 

pokračovaní v činnosti. 

Vymedzenie pojmu „štátny úradník“ je veľmi široké. Zahŕňa zamestnanca 

štátnej správy (vrátane zamestnancov regulačných agentúr, katedier a iných 

verejných orgánov, ako sú univerzity), kandidáta alebo zamestnanca politickej 

strany, zamestnanca štátneho alebo kontrolovaného podniku, zamestnanca 

verejnej medzinárodnej organizácie (napr. Organizácia spojených národov, 

Svetová banka alebo Svetová obchodná organizácia), ktorýkoľvek člen 

kráľovskej rodiny a ktokoľvek, kto koná v úradnej funkcii v mene národného, 

štátneho alebo miestneho vládneho subjektu. 
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Dary, jedlo, zábava a 
cestovanie

Všeobecné požiadavky na dary, 
stravu a zábavu 

Všeobecné požiadavky na 
cestovanie 

 
   

 
Výmena darov, jedla, zábavy a cestovania so zákazníkmi, dodávateľmi a 

inými obchodnými partnermi môže byť dôležitou súčasťou budovania 

dobrého mena firmy a obchodných vzťahov. V mnohých krajinách môže 

byť tiež akceptovaným a vhodným obchodným zvykom. Tento postup 

však môže viesť k porušeniu všeobecne záväzných právnyhc predpisov a 

zásady spoločnosti. 

 
V spoločnosti Bridgestone nemôžeme dovoliť, aby výmena darov, jedál, 

zábavy alebo cestovania nevhodne ovplyvňovala náš nezávislý obchodný 

úsudok alebo nezávislý obchodný úsudok príjemcu, alebo navodiť 

akékoľvek podozrenie. Ak sa zapojíte do ktorejkoľvek z týchto aktivít, 

mali by ste si uvedomiť, že spoločnosť má požiadavky a postupy, ktoré 

musia byť dodržané. 

 
Ak máte niekedy pochybnosti o vhodnosti týchto aktivít alebo o tom, či 

sú v súlade s politikami spoločnosti alebo príslušnými zákonmi, mali by 

ste sa obrátiť na naše právne oddelenie. 

 KĽÚČOVÉ POŽIADAVKY  

 
 

Kvôli osobitným rizikám spojeným s konaním so štátnymi úradníkmi 

musíte predtým, ako štátnemu úradníkovi ponúknete alebo poskytnete 

akýkoľvek dar, jedlo, zábavu alebo čokoľvek iné, získať písomné 

povolenie od právneho oddelenia. 

 

Pamätajte, že aj ďalšie spoločnosti majú politiku darov, jedál a zábavy. 

Majte na pamäti tieto pravidlá a pred ponúkaním takýchto darčekov a 

zábavy sa opýtajte, či by to nebolo v rozpore so zásadami spoločnosti 

príjemcu. 

Za určitých okolností môže byť pre spoločnosť Bridgestone 

prijateľné poskytovať cestovanie a ubytovanie zákazníkom, 

dodávateľom alebo iným obchodným partnerom. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Kedykoľvek uvažujete o ponúkaní, prijímaní alebo poskytovaní 

akýchkoľvek darčekov, jedál alebo zábavy, musíte zabezpečiť 

splnenie nasledujúcich kritérií: 

• Súvisí to s legitímnym obchodným účelom; 

• Za daných okolností je to zriedkavé, neprimerané a 

neopodstatnené; 

• Neočakáva sa, že sa poskytuje výmenou za ochotu, láskavosť alebo 

neprimeranú obchodnú výhodu; 

• Je v súlade s našim Kódexom správania, príslušnými zákonmi a 

akýmikoľvek inými zásadami alebo postupmi vo vašej oblasti; 

• V prípade zverejnenia detailov Bridgestone ani príjemcovi by to 

nerobilo hanbu; a 

• Je to riadne nahlásené a zdokumentované v účtovných knihách a 

záznamoch spoločnosti. 
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 KĽÚČOVÉ POŽIADAVKY  
 

Ak uvažujete o ponúknutí alebo poskytnutí úhrady akýchkoľvek 

výdavkov spojených s cestovaním pre zákazníka, dodávateľa 

alebo obchodného partnera, musíte zabezpečiť splnenie 

nasledujúcich kritérií: 

Súvisí to s legitímnym obchodným účelom, ako je propagácia, 

demonštrácia alebo vysvetlenie produktov alebo služieb 

spoločnosti Bridgestone, prehliadky našich prevádzok alebo 

plnenie zmluvy; 

Za daných okolností je toto poskytnutie opodstatnené a 

primerané; 

Neposkytuje sa výmenou za láskavosť alebo neprimeranú 

obchodnú výhodu; 

Je v súlade s naším Kódexom správania, príslušnými zákonmi a 

miestnymi zásadami alebo postupmi; 

Účasť na obchodných aktivitách (napr. Propagačné akcie, 

predvádzanie produktov a prehliadky zariadení) je povinná; 

Účasť na obchodných aktivitách (napr. Propagačné akcie, 

predvádzanie produktov a prehliadky zariadení) je povinná; 

Nie je k dispozícii žiadna denná hotovosť; 

Neposkytujú sa žiadne vedľajšie výlety spojené s podnikaním; 

a 

Je to správne nahlásené a zdokumentované v účtovných knihách 

a záznamoch spoločnosti. 

Globálna protiúplatková politika spoločnosti Bridgestone 

 



Vzťahy s tretími stranami 

Bridgestone nesie zodpovednosť nielen za úplatky ponúkané, platené 

alebo prijímané zamestnancami, ale aj za sprostredkovateľov. Pri 

prijímaní a spolupráci so sprostredkovateľmi buďte veľmi opatrní. 

Rovnako ako zamestnancom spoločnosti Bridgestone, aj 

sprostredkovateľom je zakázané ponúkať, poskytovať, prijímať alebo 

prijímať čokoľvek hodnotné komukoľvek alebo od kohokoľvek, 

vrátane vládneho úradníka, za účelom získania alebo udržania 

podnikania alebo z dôvodu akejkoľvek inej neoprávnenej výhody. 

Aby ste zabránili úplatkom, musíte si byť vždy vedomí činností, ktoré 

sprostredkovatelia vykonávajú v mene spoločnosti Bridgestone, a 

dávať pozor na varovné signály, ktoré môžu naznačovať potenciálne 

zneužitie úradnej moci. Aby ste znížili riziko úplatkov 

sprostredkovateľom, musíte pri výbere a hodnotení sprostredkovateľov 

vyberať opatrne a vopred zistiť akékoľvek potenciálne obavy z 

úplatkárstva, ktoré môžu vyplynúť z navrhovaného vzťahu. Táto 

„náležitá starostlivosť o úplatkoch“ je kritickou súčasťou nášho 

programu dodržiavania opatrení proti úplatkom. 

 POVINNÁ STAROSTLIVOSŤ V celom procese náležitej starostlivosti a tiež počas plnenia zmluvy je 

dôležité dávať pozor na „varovné signály“, ktoré môžu naznačovať, že 

pri výbere sprostredkovateľa alebo pri spolupráci s ním je potrebné 

zvážiť ďalšie faktory. 

 PRÍKLADY ČERVENÝCH VLAJOK 

Mali by sa použiť príslušné zmluvné ustanovenia, ktoré pomôžu znížiť 

identifikované riziká vrátane akýchkoľvek rizík alebo iných 

relevantných informácií zistených pri zisteniach náležitej starostlivosti 

a zmluvné ustanovenia by sa mali pravidelne monitorovať, aby sa 

zabezpečilo, že sprostredkovateľ koná v súlade so zmluvou. Môžu sa 

tiež použiť ďalšie opatrenia a záruky vrátane osvedčení o zhode a 

školení. Vaše povinnosti náležitej starostlivosti sa nekončia, keď je 

vybraný a zapojený sprostredkovateľ. Mali by ste starostlivo vysvetliť 

naše očakávania týkajúce sa dodržiavania Etického kódexu, nepretržite 

monitorovať aktivity sprostredkovateľa a neustále sledovať „červené 

vlajky“, aby ste zabezpečili nepretržitý súlad počas celej zákazky.  

Due diligence je tiež rozhodujúca v kontexte nových obchodných aktivít, 

ako sú akvizície a spoločné podniky. Predtým, ako začnete s takýmito 

aktivitami, poraďte sa s právnym oddelením našej spoločnosti o vhodnej 

náležitej starostlivosti a ochranných opatreniach na zníženie rizík 

úplatkov. 

Ak sa chcete dozvedieť viac o procese náležitej starostlivosti spoločnosti 

Bridgestone, navštívte intranetový server pre dodržiavanie predpisov 

v rámci vášho oddelenia alebo kontaktujte právne oddelenie. Ak máte 

pochybnosti o tom, ako sa tieto zásady a náš program náležitej 

starostlivosti proti úplatkom vzťahujú na konkrétne obchodné úsilie 

alebo angažovanosť konkrétnej tretej strany, alebo ak máte pochybnosti 

o budúcom alebo existujúcom sprostredkovateľovi, obráťte sa na právne

so žiadosťou o pomoc.

Spoločnosť Bridgestone uplatňuje pri vykonávaní povinnej 

starostlivosti o úplatkoch prístup založený na riziku. Aj keď 

množstvo času a úsilia potrebného na dokončenie procesu bude 

závisieť od rôznych faktorov, proces náležitej starostlivosti o 

úplatkoch bude zvyčajne obsahovať nasledujúce: 

• Posúdenie obchodného odôvodnenia, služieb a štruktúry

kompenzácií pre navrhovanú zákazku;

• Zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií o

sprostredkovateľovi a jeho vlastníctve a riadení vrátane

obchodného zázemia, reputácie, kvalifikácie a finančných

informácií;

• Posudzovanie akýchkoľvek vzťahov so štátnymi úradníkmi;

• V nadväznosti na varovné príznaky alebo nezrovnalosti; a

• Získanie všetkých požadovaných súhlasov pred zákazkou.
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Príklady „červených vlajok“ zahŕňajú nasledujúce: 

• Sprostredkovateľ je alebo má blízke rodinné alebo obchodné

väzby s vládnym úradníkom;

• Sprostredkovateľa odporučil vládny úradník, najmä ten, ktorý má

diskrečnú právomoc nad daným podnikaním;

• Sprostredkovateľ odporúčaný našim obchodným partnerom nemá

zmysluplné odborné znalosti ani predchádzajúce skúsenosti v

oblasti práce, pre ktorú je odporúčaný;

• Sprostredkovateľ požaduje nadmerný poplatok/províziu alebo

platbu v hotovosti;

• Sprostredkovateľ požaduje neobvyklé platobné podmienky, ako je

predbežná platba jednorazovou sumou, platba na účet v mene inej

strany, platba v mene, ktorá s transakciou nesúvisí, alebo platba v

tretej krajine, najmä ak ide o bankovej transparentnosti;

• Sprostredkovateľ navrhuje, že na získanie obchodu alebo „uzavretie 

obchodu“ môže byť nevyhnutná konkrétna suma peňazí;

• Sprostredkovateľ požaduje náhradu mimoriadnych, zle 

zdokumentovaných výdavkov alebo výdavkov na poslednú 

chvíľu; a 

• Povinná starostlivosť berie na vedomie prítomnosť

nevysvetlených subdodávateľov alebo dodávateľov, ktorých

sprostredkovateľ navrhuje ponechať si na pomoc pri interakciách

s vládou.

Globálna protiúplatková politika spoločnosti Bridgestone 



Zákaz podplácania spoločnosťou Bridgestone sa vzťahuje na všetky 

neprípusné a neetické platby vrátane „odmien za sprostredkovanie 

obchodu“. Pretože tieto platby sú formou korupcie, spoločnosť Bridgestone 

zakazuje použitie podporných platieb, aj keď sú tieto platby akceptované 

v krajine alebo regióne, v rámci ktorého spoločnosť pôsobí. 

Zákony mnohých krajín stanovujú prísne obmedzenia a v niektorých 

prípadoch zakazujú príspevky spoločností do politických strán. 

Spoločnosť Bridgestone zakazuje, aby sa finančné prostriedky, zdroje 

alebo zariadenia spoločnosti používali na priamu alebo nepriamu podporu 

akejkoľvek politickej strany alebo kandidáta, pokiaľ to vopred neschváli 

právne oddelenie a prípadne oddelenie pre vzťahy s vládou a pokiaľ to nie 

je vykonané v prísnom súlade s právnymi predpismi. 

Ako súčasť politiky spoločenskej zodpovednosti, Bridgestone aktívne 

podporuje charitatívne akcie a organizácie v komunitách pôsobiacich na 

celom svete. 

Poskytovanie charitatívnych príspevkov môže z času na čas vytvoriť pre 

spoločnosť Bridgestone riziko korupcie. Riziká môžu vzniknúť rôznymi 

spôsobmi, vrátane prípadov, keď charitatívna organizácia v skutočnosti 

neexistuje, je frontálnou alebo krycou entitou alebo je spojená so štátnym 

úradníkom. Pri výbere charitatívnych organizácií je nutné postupovať s 

náležitou starostlivosťou a získať záruky, že príspevky sa použijú na 

definovaný účel a nebudú presmerované na nesprávneho príjemcus. 

Akýkoľvek charitatívny príspevok, ktorý požaduje štátny úradník alebo 

ktorý je poskytnutý organizácii spojenej so štátnym úradníkom, alebo 

ktorý je poskytnutý vládnemu subjektu, musí byť vopred schválený 

právnym oddelením. 
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 KĽÚČOVÉ POŽIADAVKY 

Ak uvažujete o ponuke alebo poskytnutí charitatívneho príspevku, 

musíte zabezpečiť splnenie nasledujúcich kritérií: 

Nie je ponúkané, prisľúbené ani poskytované za účelom získania 

alebo udržania podnikania alebo z dôvodu iných neprimeraných 

výhod; 

Vyhovuje zásadám spoločnosti Bridgestone, príslušným zákonom 

a miestnym zásadám alebo postupom; 

Neposkytuje sa vládnemu úradníkovi a nič nenasvedčuje tomu, že 

príspevok bude presmerovaný na osobné použitie jednotlivého 

vládneho úradníka; a 

Je to správne nahlásené a zdokumentované v účtovných knihách 

a záznamoch spoločnosti. 

„Odmena za sprostredkovanie“ je symbolická suma, ktorá sa 

platí štátemu úradníkovi na urýchlenie alebo uľahčenie bežných 

nediskrečných akcií alebo služieb, ako je spracovanie víz, povolení 

alebo licencií, poskytovanie pomôcok alebo nakládka alebo 

vykládka nákladu. Bridgestone zakazuje použitie uľahčujúcich 

platieb. 

Používané výrazy 

Globálna protiúplatková politika spoločnosti Bridgestone 

Príspevky politickým stranám Charitatívne príspevky 
Odmeny za sprostredkovanie 

obchodu 



Zápisnice a záznamy 
Podozrenie z porušenia 
povinností 

Zákony proti úplatkom stanovujú požiadavky na vedenie účtovníctva, záznamov a 

predpísaných interných kontrol za účelom zabránenia pokusom utajiť nezákonné 

platby prostredníctvom neúplnej alebo nepravdivej dokumentácie. V súlade s týmito 

zákonmi spoločnosť Bridgestone vyžaduje, aby jej účtovné knihy a záznamy riadne 

a v súlade so zákonom dokumentovali transakcie spoločnosti a narábanie s jej 

majetkom a aktívami. 

Všetci zamestnanci spoločnosti Bridgestone sú zodpovední za 

zabezpečenie účtovných kníh, záznamov a požiadaviek na vnútornú 

kontrolu platných pre ich pracovné úlohy a zodpovednosti. To zahŕňa 

vedenie záznamov o všetkej náležitej starostlivosti a príslušných 

súhlasoch požadovaných podľa týchto zásad a zabezpečenie toho, aby 

všetky platby a výdavky boli riadne a včas zaznamenané v účtovných 

knihách a záznamoch spoločnosti. 

Ak ste si vedomí alebo máte podozrenie z porušenia Etického kódexu 

spoločnosti, ste povinní túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť právnemu 

oddeleniu spoločnosti. Rovnako sa môžete obrátiť aj na BridgeLine. 

V rozsahu povolenom zákonon, je možné podnet nahlásiť aj anonymne. 

 | BridgeLine 

Spoločnosť Bridgestone nepovožuje odvetné opatrenia, ak sú porušenia 

obchodného správania alebo Etickéh kódexu hlásené v dobrej viere. 

Použite nasledujúci odkaz na prístup k BridgeLine pre váš región: 

https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/ 

Audíty 

Bridgestone pravidelne vykonáva audíty svojich obchodných činností za 

účelom zabezpečenia dodržiavania Etického kódexu spoločnosti 

a prísušných protikorupčných opatrení a zákonov. Pri audíte ste povinní 

poskytnúť maximálnu možnú súčinnosť a nemariť jej výkon.  
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Otázky a odpovede 

Často kladené otázky 

Otázka: Rozumiem, že „uľahčovanie platieb“ (malé platby 

uskutočňované štátnym úradníkom za účelom urýchlenia bežných 

transakcií) je politikou spoločnosti zakázané. Za „uľahčenie platieb“ 

sa považujú oficiálne povolené poplatky, ako sú poplatky za 

urýchlenie obnovenia pasu alebo žiadosti o vízum”? 

ODPOVEĎ: Urýchlenie platieb uskutočňovaných vládnym agentúram 

(nie jednotlivcom), ktoré sú úradne schválené (napríklad poplatok za 

spech uvedený v zozname vládnych agentúr na urýchlenie spracovania 

predĺženia platnosti pasu alebo žiadosti o víza) a sú zálohované 

oficiálnou vládou. príjem nie sú „uľahčujúce platby“, a preto sú 

všeobecne povolené. Ak si nie ste istí, či je urýchlená platba vhodná a 

legálna, kontaktujte právne oddelenie. 

Otázka: Viem, že úplatky sú zakázané, ale čo keď sa mi vládny 

úradník (napríklad policajt alebo imigračný úrad) vyhráža 

zadržaním alebo ublížením, pokiaľ mu nedám nominálnu platbu v 

hotovosti? 

Odpoveď: Spoločnosť Bridgestone uznáva, že v extrémne zriedkavých situáciách 

môže byť ohrozené zdravie alebo bezpečnosť zamestnanca, ak nesplní túto 

požiadavku. Ak máte pocit, že vaše zdravie alebo bezpečnosť sú v bezprostrednom 

nebezpečenstve, a podľa vášho úsudku je najlepším spôsobom, ako sa chrániť, 

uskutočnenie platby, politika spoločnosti by vám takúto platbu nezakazovala. 

Tieto typy platieb nie sú úplatky. Hneď ako dorazíte na bezpečné miesto, okamžite 

nahláste skutočnosť svojmu manažérovi, právnemu oddeleniu a prípadne 

bezpečnostnému oddeleniu. Skutočnosť musí byť tiež riadne nahlásená a 

zdokumentovaná v účtovných knihách a záznamoch spoločnosti. 

Otázka: Viem, že je nezákonné uskutočňovať platby štátnym 

úradníkom, ale všetci mi hovoria, že je to jediný spôsob, ako 

urobiť veci v tejto krajine. Môžem to obísť najatím agenta, ktorý 

zaplatí úradníkom províziu? 

Odpoveď: Nie. Je úplatok úplatkom štátnym úradníkom v rozpore so zákonom 

bez ohľadu na to, či sa platba uskutočňuje priamo alebo nepriamo prostredníctvom 

tretej strany. Dôsledky takýchto platieb môžu byť vážne pre vás aj pre spoločnosť. 

Právne zodpovednosti spoločnosti alebo spoločnosti nemôžete obísť najímaním 

agentov, aby robili to, čo nemáte oprávnenie. Pri zvažovaní prijatia agenta je preto 

potrebné vykonať náležitú starostlivosť, aby sa starostlivo posúdilo zdôvodnenie 

jeho prijatia, či sú navrhované služby vhodné na úhradu poplatkov, ako aj pozadie, 

reputácia a kvalifikácia agenta. Poraďte sa s právnym oddelením a dozviete sa viac 

o procese náležitej starostlivosti spoločnosti Bridgestone.

Otázka: Štátny úradník plánuje navštíviť naše zariadenie s cieľom 

vykonať rutinný audit kontrol kvality. Je dovolené zabezpečiť 

zamestnancovi počas návštevy jedlo? 

Odpoveď: Poskytnutie jedla štátnyemu úradníkovi, ktorý navštívi 

podnikové zariadenie, je zvyčajne prípustné, pokiaľ nie je časté, náklady 

na stravu sú primerané a nie je možné s ním počítať v prospech 

akejkoľvek výhody. V súlade s naším Kódexom správania by sa nemali 

štátnemu úradníkovi ponúkať alebo dávať žiadne dary, pohostenie alebo 

iné hodnotné predmety bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

právneho oddelenia. Musíte sa tiež ubezpečiť, že sú dodržané všetky 

ostatné zásady a postupy spoločnosti vrátane tých, ktoré uplatňované v 

krajine vášho bydliska. 

Otázka: Zákazník žiada o platbu, ktorá sa javí ako úplatok, ale nie 

je jasné, či by platba bola podľa miestnych zákonov zakázaná. 

Môžem uskutočniť platbu? 

Odpoveď: Pred uskutočnením akejkoľvek takejto platby by ste sa mali 

obrátiť na právne oddelenie, aby ste zistili, či je alebo nie je táto platba 

vhodná a či tieto platby môžu porušovať zásady spoločnosti, miestne 

zákony alebo akékoľvek iné zákony vzťahujúce sa na spoločnosť. 

Otázka: Rieši politika spoločnosti Bridgestone v oblasti boja proti 

úplatkom iba podplácanie vládnych úradníkov alebo sa zákaz týka 

aj podplácania akýchkoľvek iných strán? 

Odpoveď: Pravidlá spoločnosti Bridgestone v oblasti boja proti úplatkom 

stanovujú, že akékoľvek úplatky sú absolútne zakázané. Patria sem 

obchodné úplatky, pri ktorých nie sú zapojení štátni úradníci. 

Zamestnanec spoločnosti Bridgestone alebo tretia strana konajúca v 

mene spoločnosti Bridgestone za žiadnych okolností nemôžu žiadnej 

tretej strane vrátane štátnych a mimoštátnych zákazníkov alebo ich 

zástupcov ponúknuť nič hodnotné za účelom získania alebo udržania 

podnikania alebo akejkoľvek inej komerčnej výhody. Ak potrebujete 

ďalšie informácie alebo pokyny, kontaktujte právne oddelenie. 

| The BridgeLine Ak chcete nájsť informácie BridgeLine pre svoju oblasť, navštívte stránku https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/. 
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