
                                                                  

 

  

 

Věc: ETICKÝ KODEX a ETICKÁ LINKA 

 

Vážený partnere, 

 

Společnosti Cemat Trading, s.r.o. v České Republice a Cemat, s.r.o. na Slovensku jsou součástí skupiny 

Michelin a společně se zavazují k pokroku v oblasti mobility osob a zboží a hodlají tak činit udržitelným i 

odpovědným způsobem vůči svým zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům a akcionářům. 

 

Při plnění tohoto závazku musíme jednat eticky vždy a všude. V roce 2021 skupina Michelin oznámila vydání 

nové verze našeho Etického kodexu Michelin: Jednat eticky každý den   

https://ethique.michelin.com/en/. 

 

Cílem tohoto kodexu je pomoci našim zaměstnancům a partnerům, aby si osvojili vhodné chování ve vztahu k 

určitým pracovním situacím, které mohou být považovány za riziko pro ně samotné nebo pro společnost 

Michelin. Jsou zde popsána všechny správné modely chování, včetně připomenutí základních hodnot skupiny 

a pokynů, kterými se řídí rozhodování zaměstnanců a zúčastněných stran. Náš aktualizovaný etický kodex 

posiluje naši politiku nulové tolerance vůči jakémukoli nevhodnému chování, praktikám, činům nebo slovům, 

které mohou představovat riziko pro blaho jednotlivce i kolektivu nebo pro společnost Michelin. Konkrétní 

pravidla jsou rovněž doplněna v Kodexu protikorupčních postupů společnosti Michelin. 

 

Proto je jakékoli porušení etického kodexu Michelinu zcela nepřípustné.  

V této souvislosti bychom vás rádi informovali, že všem, kte ří cht ějí nahlásit upozorn ění, dáváme k 

dispozici etickou linku Michelin - Ethics Point. 

Etická linka je důvěrný a bezpečný nástroj pro hlášení, který pomáhá společnosti Michelin, jejím 

zaměstnancům a obchodním partnerům (zákazníkům a dodavatelům). Zabývá se podvody, krádežemi, 

úplatky, zneužitím, nezákonnými provizemi, zprost ředkováním plateb, obt ěžováním, st řetem zájm ů a 

dalším neetickým chováním.  Všechna upozornění jsou přezkoumávána a analyzována a v případě potřeby 

spouštějí proces vyšetřování, který může vést k sankcím. Můžete se rozhodnout, že vaše upozornění zůstane 

anonymní. 

 

Etickou linku spravuje specializovaný externí poskytovatel služeb, který je jedinečný pro celou skupinu (Navex 

Global) a je dostupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu: 

 

BEZPLATNÁ LINKA:   

Čechy 800-142-255 
Slovensko  0800-001-696 



 

 

 

INTERNET - https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/38522/index.html 

Internetová stránka je přístupná všem. Umožňuje upozornění vyvolat, ale také sledovat již vyvolané 

upozornění. 

 

Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste naším důvěryhodným partnerem a že dbáte na dodržování 

hodnot, a vybízíme vás i vaše kolegy, kteří přicházejí do styku se společností Michelin, abyste využívali 

etickou linku pro cokoli neetického, na co byste mohli upozornit. 

 

 

 

 

S pozdravem, 

Tým společnosti Čemat 


