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1. Udržitelná obchodní činnost
Udržitelnost a integrita jsou jádrem našeho podnikání, jsou
i v srdcích našich lidí. S našimi podniky, našimi produkty a
službami, v souladu s našim hodnotovým řetězcem a s našimi
celosvětovými aktivitami podporujeme pokračující transformaci
ekonomiky směrem ke zdravému ekosystému pro udržitelnou
mobilitu a průmysl.
Jako signatář Globálního paktu OSN se společnost Continental
zavázala dodržovat jeho deset zásad v oblasti lidských práv,
práce, životního prostředí a boje proti korupci. Společnost Continental se zavazuje k poctivosti a bezúhonnosti, a to v rámci
všech svých činností ve vztahu k zaměstnancům, zákazníkům,
dodavatelům, konkurentům a dalším zúčastněným stranám.
Společnost Continental má vizionářské a odvážné ambice. Nejpozději do roku 2050, a to společně s partnery, kteří sdílí identické hodnoty v podnikatelském řetězci společnosti Continental,
usiluje Continental o 100 % uhlíkovou neutralitu, o 100 % mobilitu a průmyslové odvětví bez emisí, o 100 % uzavřených cyklů
zdrojů a produktů, a také o 100 % zodpovědnosti při získávání
zdrojů i při uzavírání obchodních partnerství. Obchodní partneři
budou společnost Continental podporovat, aby svými produkty,
službami a operacemi tyto ambice naplnila, snížila nepříznivé
dopady v celém svém odběratelsko-dodavatelském řetězci, a
vytvořila tak ekonomické, sociální a ekologické hodnoty pro
všechny zúčastněné strany a společnost.
Udržitelné obchodní praktiky a integrita jsou zakořeněny v hodnotách společnosti Continental, kodexech chování, příslušných
pravidlech a normách, jakož i v mezinárodních programech
vč. Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs), v Globálním paktu
OSN, Zásadách OECD pro nadnárodní společnosti (MNEs) a
Obecných zásadách OSN v oblasti podnikání a lidských práv se
zvláštním odkazem na pracovní úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO).
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těže nebo omezování obchodu a konkurence či vztahů s konkurencí i zákazníky. Obchodní partner nebude v tomto smyslu
uzavírat smlouvy s konkurenty a dopouštět se skutků, které by
mohly mít nepříznivý vliv na spravedlivou hospodářskou soutěž,
včetně, nikoli však výhradně, cenových dohod nebo rozdělení
trhu.
Boj proti korupci
Continental netoleruje žádnou z forem korupce. Proto musí
obchodní partneři dodržovat platné zákony a normy týkající se
boje proti úplatkářství a korupci, včetně mezinárodně platných
nařízení. Obchodní partner se nezapojí ani nebude tolerovat
žádnou z forem korupce, uplácení, krádeže, zpronevěry nebo
vyděračství, ani využití nelegálních plateb, včetně, bez omezení, jakýchkoli plateb nebo jiných výhod přiznaných jakékoli
fyzické osobě, společnosti nebo vládnímu úředníkovi za účelem
ovlivnění rozhodovacího procesu v rozporu s platnými zákony.
Zejména pak obchodní partner nesmí nabízet nezákonné výhody nebo jiné pobídky s cílem svého upřednostnění, jako jsou
úplatky, provize, případně užívat jiné nezákonné prostředky,
včetně nevhodných darů nebo nepřiměřené pohostinnosti vůči
zaměstnancům společnosti Continental za účelem získání obchodních příležitostí.
Exportní a importní předpisy
Obchodní partner bude dodržovat všechny platné zákony týkající se kontroly importu a exportu, včetně, nikoli však výhradně,
sankcí, embarg a jiné právní předpisy, nařízení vlády aj. normativní předpisy regulující přepravu zboží, technologií a plateb.
Předcházení praní špinavých peněž
Naši obchodní partneři budou dodržovat příslušné stanovy,
které upravují prevenci praní špinavých peněz, a nebudou se
účastnit žádných aktivit, které by mohly s takovou činností souviset.

3. Konflikt zájmů
Společnost Continental očekává, že všichni její obchodní partneři budou jednat ve všech aspektech svého podnikání se stejnou
čestností, poctivostí a odpovědností i oddaností udržitelnosti
a integritě. Tento Kodex chování pro obchodní partnery klade
důraz na důležité standardy, které jsou v souladu s hodnotami
společnosti Continental, a jejichž přísné dodržování zároveň
očekáváme od každého obchodního partnera, nevyjímaje dodavatele, konzultanty, prodejce, makléře, obchodníky, dealery,
dodavatele, zprostředkovatele a další.

Od našich zaměstnanců se očekává, že budou jednat v nejlepším zájmu své společnosti. Obchodní rozhodování nesmí být
ovlivněno žádnými soukromými zájmy nebo osobními preferencemi. Obdobně jako Continental, i obchodní partner se vyhne
jakékoli činnosti nebo situaci, která by mohla vést ke konfliktu
obchodního zájmu Continentalu s osobními zájmy zaměstnanců Continentalu nebo s osobními zájmy obchodního partnera.
V případě, že se obchodní partner dozví o možném konfliktu zájmů, bude o tom neprodleně informovat společnost Continental.

2. Dodržování zákonů, pravidel a dalších právních předpisů
4. Dobré pracovní podmínky a lidská práva
Obchodní partner bude dodržovat veškeré platné zákony, další
právní předpisy a normy země, ve které působí a bude uplatňovat vhodná opatření, aby zajistil dodržování těchto zákonů,
dalších právních předpisů a norem.
Dodržování antimonopolních zákonů
Obchodní partner bude striktně dodržovat příslušné antimonopolní zákony, zákony o obchodní praxi a veškeré další zákony
na ochranu hospodářské soutěže, pravidla a předpisy týkající se
zamezení vzniku potenciálních monopolů, zamezení nekalé sou-

Obchodní partneři budou respektovat veškerá lidská práva a
budou poskytovat zdravé a spravedlivé pracovní podmínky po
celém světě dle rozsahu svých činností. Obchodní partner bude
proto ke všem jednotlivcům přistupovat s respektem a spravedlivě, a bude dbát na dodržování mezinárodně uznávaných
lidských práv stanovených Všeobecnou deklarací lidských práv
a standardů Mezinárodní organizace práce (ILO), zároveň bude
dodržovat platné národní i mezinárodní předpisy. V souladu s
lokálními zákony mezi ně patří mimo jiné následující:
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› zákaz nucené práce, včetně všech forem moderního otroctví,
zákaz obchodování s lidmi stejně jako zákaz užívání neetických náborových postupů,
› zákaz dětské práce,
› podpora udržitelného prostředí a prostředí spolupráce bez
odvet, násilí nebo obtěžování,
› odmítnutí jakékoli formy diskriminace, např. dle národnosti, etnického původu, pohlaví, zdravotního postižení, věku, sexuální
identity nebo sexuální orientace, náboženství a přesvědčení,
sociálního postavení nebo jakékoli rasově motivované diskriminace,
› stanovení spravedlivého odměňování a výhod, minimálně s
přihlédnutím k ekvivalentní zákonné minimální mzdě v dané
zemi,
› dodržení přiměřené pracovní doby a dostatečné doby odpočinku,
› respektování práva na svobodu sdružování a kolektivního vyjednávání,
› vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí,
› zajištění odpovídajících bezpečnostních postupů ze strany
obchodního partnera,
› stejně tak uznání a respektování existence práv na užívání
půdy nebo zvykových práv a souvisejících práv místních komunit, původních obyvatel i jednotlivců.
Společnost Continental podporuje globální iniciativu OSN na
podporu žen v rámci posílení jejich postavení a důrazně vybízí
své obchodní partnery, aby formálně podporovali tyto principy
v rámci své činnosti, a to včetně svých odběratelsko-dodavatelských vztahů.

5. Ochrana životního prostředí a klimatu
Obchodní partner bude provozovat své podnikání bezpečným
a zodpovědným způsobem na základě systematického přístupu
k řízení a ochraně životního prostředí a bude i v tomto ohledu
dodržovat platné národní i mezinárodní předpisy.
Obchodní partner bude využívat zdroje udržitelným způsobem,
tj. např. snižováním spotřeby energie, vody, surovin a zásob.
Obchodní partner dále zavede a bude dodržovat adekvátní
postupy stanovené pro ochranu životního prostředí, mimo jiné
včetně ochrany klimatu, kvality ovzduší, odpovědného nakládání s chemikáliemi, ochrany půdy, ochrany vodních útvarů, biodiverzity, nakládání s odpady a manipulace s nimi, prevenci hluku
a prevenci odlesňování.

6. Bezpečnost a zdraví
Obchodní partner bude provozovat své podnikání bezpečným a
zodpovědným způsobem na základě systematického přístupu k
řízení obecně i k ochraně osob.
Obchodní partner se tímto zavazuje vyrábět a společnosti Continental dodávat bezpečné výrobky a poskytovat svým zaměstnancům i svým dodavatelům bezpečné, zdravé a ergonomické
pracovní prostředí, které podporuje prevenci úrazů a minimalizuje možnost jejich vystavení možným zdravotním rizikům. K
dosažení tohoto cíle je zapotřebí zavést systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví, zároveň jej neustále zlepšovat, mimo jiné
včetně řízení mimořádných událostí, prevence požárů a odpo-
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vědného nakládání s chemikáliemi. Při těchto činnostech musí
být splněny požadavky stanovené Úmluvou ILO o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci č. 155.

7. Prověřování dodavatelského řetězce a původu nerostných
surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových
oblastí
Obchodní partneři zavedou postupy náležité péče za účelem
identifikace, prevence a zmírňování rizik negativních dopadů
na lidská práva a životní prostředí ve svých dodavatelských řetězcích, včetně vhodných mechanismů pro podávání stížností
a zpráv, a to v souladu s obecnými zásadami Organizace spojených národů v oblasti podnikání a lidských práv a zásadami
OECD pro nadnárodní společnosti včetně příslušných pokynů.
Obchodní partner bude dodržovat všechny příslušné zákony
týkající se náležité kontroly dodavatelského řetězce.
V rámci této důsledné prověrky se očekává, že obchodní partner bude provádět tuto kontrolu i v rámci svých dodavatelských
řetězců, a podporovat tak trasovatelnost původu všech využívaných nerostných surovin. Od obchodního partnera je rovněž
očekáváno, že si bude vědom příslušných legislativních norem
a požadavků týkajících se nakládání s nerosty z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí a zajistí dodržování
těchto norem v souladu s „Pokyny OECD pro náležitou péči zodpovědných dodavatelských řetězců nerostných surovin z oblastí
postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí“. Obchodní
partner se tudíž zavazuje
› provádět hloubkovou kontrolu svých dodavatelských řetězců,
aby zjistil, zda výrobky prodávané společnosti Continental neobsahují kritické nerostné suroviny nebo materiály,
› plnit aktuální verze příslušných hlášení, např. „O nerostných
surovinách pocházejících z nelegálních zdrojů“ (CMRT) a „O
zdrojích a užití kobaltu“ (CRT) poskytnuté „Iniciativou pro zodpovědné nakládání s nerosty“ (RMI), a to na základě přesných
a pravdivých informací od svých dodavatelů; zároveň bude
připraven společnosti Continental tyto aktuální informace
poskytnout, např. uvedené CMRT a CRT; rovněž bude spolupracovat na eliminaci nevyhovujících těžebních společností
ze svých dodavatelských řetězců.

8. Integrita výrobků
Obchodní partner bude vyvíjet, vyrábět a dodávat výrobky splňující příslušné požadavky týkající se nejmodernějších požadavků na integritu výrobků, mimo jiných včetně
› bezpečnosti výrobků: výrobky nepředstavují žádné nepřiměřené riziko pro zdraví a bezpečnost lidí a životní prostředí. To
platí jak pro zamýšlené použití, tak pro předvídatelné nesprávné použití výrobků, stejně tak použití materiálů, jejichž užívání
je zakázáno,
› shody výrobků: výrobky vyhovují platným právním a technickým předpisům v zemi výroby, zemi montáže a také v zemi
použití. To výslovně zahrnuje aktivní zákaz používání jakýchkoli padělaných dílů (plagiátorství) nebo materiálu z neschválených zdrojů v celém dodavatelském řetězci,
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› kybernetické bezpečnosti výrobků: ochrana před neoprávněnou manipulací, která by mohla potenciálně ovlivnit bezpečnost výrobku nebo jeho shodu
Jakékoli potenciální porušení integrity výrobku musí být neprodleně písemně oznámeno společnosti Continental.
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ti Continental aktivní účastí v souvisejících iniciativách, např.
vyplněním sebehodnotících dotazníků. Společnost Continental
si vyhrazuje právo vhodným způsobem auditovat soulad
činností obchodního partnera s tímto kodexem. Audit bude
plánován v souladu s pracovní dobou a po vzájemné dohodě s
obchodním partnerem. Obchodní partner se zavazuje poskytnout příslušnou dokumentaci, která jasným a transparentním
způsobem prokáže dodržování tohoto kodexu.

9. Ochrana osobních údajů, obchodní informace a duševní
vlastnictví
Je odpovědností obchodního partnera zajistit, aby veškeré citlivé obchodní informace nebo obchodní tajemství získané na
základě obchodních aktivit ve spolupráci se společností Continental (dále jen „obchodní informace“) byly drženy v přísné důvěrnosti a nebyly neoprávněně používány nebo poskytovány
třetím stranám.

Obchodní partner vynaloží maximální možné úsilí, aby se
seznámil s obchodními postupy svých dodavatelů, subdodavatelů a dalších obchodních partnerů, zároveň bude vyžadovat,
aby všichni výše uvedení dodržovali tento Kodex chování obchodního partnera a hodnoty v kodexu stanovené. Obchodní
partner a společnost Continental projednají všechny otázky
týkající se tohoto Kodexu chování obchodního partnera, a to v
atmosféře vzájemné důvěry a respektu.

Obchodní partner zajistí, aby veškeré obchodní informace byly
řádně shromážděny, zpracovány, zabezpečeny a uchovány.
Stejně tak bude obchodní partner dále chránit a zabezpečovat
registrované i neregistrované duševní vlastnictví společnosti
Continental jako důvěrnou informaci.

12. Stížnosti a postup jejich řešení

Obchodní partner bude dodržovat veškeré platné zákony a
nařízení týkající se ochrany osobních údajů. Pokud obchodní
partner zpracovává osobní údaje jménem společnosti Continental, souhlasí tímto s uzavřením smlouvy o zpracování osobních údajů, pokud to vyžadují příslušné zákony.

10. Kontinuita činnosti
Pro vzájemnou kontinuitu společného podnikání včetně spolupráce s dodavatelským řetězcem provádí obchodní partner
nepřetržitě komplexní činnost v rámci identifikace a hodnocení
rizik.
U identifikovaných rizik jsou pravidelně prováděna a testována
opatření ke zmírnění těchto rizik, stejně tak jsou vypracovány
záložní plány i plány kontinuity s cílem minimalizovat případný
dopad možného přerušení nebo narušení provozu na podnikání společnosti Continental.

11. Dodržování tohoto Kodexu chování obchodního
partnera
Continental považuje ustanovení tohoto Kodexu chování obchodního partnera, který může být průběžně novelizován, za
zásadní pro obchodní vztah mezi společností Continental a
obchodním partnerem. Z tohoto důvodu je dodržování těchto
ustanovení pro obchodní vztah společnosti Continental a obchodního partnera zásadní, s čímž je tímto obchodní partner
obeznámen a se zněním kodexu souhlasí.
V případě, že obchodní partner závažně poruší tento Kodex
chování obchodního partnera, Continental si vyhrazuje právo
ukončit obchodní vztah s obchodním partnerem dle platné
legislativy.
Obchodní partner bude podporovat zavádění zákonem požadovaných a jiných procesů náležité péče a kontroly společnos-

Obchodnímu partnerovi a jeho zaměstnancům, stejně tak i
všem zainteresovaným stranám včetně vlastníků je doporučeno, aby případné porušení tohoto Kodexu chování obchodního
partnera hlásili na Compliance a protikorupční horkou linku
společnosti Continental.
Kontaktní údaje jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Continental (https://www.continental.com/hotline).
Obchodní partneři podporují veškerá případná vyšetřování
údajných porušení. Obchodní partneři zároveň v souladu se
svým vlastním úsilím o náležitou péči poskytují příslušné mechanismy pro podávání a řešení stížností, případně poskytují
pomoc v rámci mimosoudních řešení dle specifik daného sektoru i země.

Potvrzujeme tímto, že sdílíme, respektujeme, dodržujeme a
uplatňujeme hodnoty Kodexu obchodního partnera, jak je uvedeno výše.
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