
        

 

  

 

Vec: ETICKÝ KÓDEX a ETICKÁ LINKA 

 

Vážený partner, 

 

Spoločnosti Čemat trading, s.r.o. v Českej republike a Čemat, s.r.o. na Slovensku sú súčasťou skupiny 

Michelin a spoločne sa zaviazali podporovať mobilitu ľudí a tovarov a chcú to robiť udržateľným a 

zodpovedným spôsobom voči svojim zákazníkom, dodávateľom, zamestnancom a akcionárom. 

 

Pri plnení tohto záväzku musíme vždy a všade konať eticky. V roku 2021 skupina Michelin oznámila novú 

verziu nášho Etického Kódexu Michelin: konať eticky každý deň   

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

 

Cieľom tohto kódexu je pomôcť našim zamestnancom a partnerom, aby si osvojili vhodné správanie v 

súvislosti s určitými pracovnými situáciami, ktoré môžu byť považované za riziko pre nich samotných alebo 

pre spoločnosť Michelin. Sú tu opísané všetky správne modely správania vrátane pripomenutia základných 

hodnôt skupiny a usmernení, ktorými sa riadia rozhodnutia zamestnancov a zainteresovaných strán. Náš 

aktualizovaný kódex správania posilňuje našu politiku nulovej tolerancie voči akémukoľvek nevhodnému 

správaniu, praktikám, konaniu alebo slovám, ktoré môžu predstavovať riziko pre blaho jednotlivca a kolektívu 

alebo pre spoločnosť Michelin. Konkretne pravidlá sú doplnené aj do Michelinského kódexu protikorupčných 

praktík. 

 

Preto je akékoľvek porušenie Etického kódexu spoločnosti Michelin úplne neprípustné.  

V tejto súvislosti by sme vás chceli informova ť, že každému, kto chce nahlási ť upozornenie, 

sprístup ňujeme etickú linku Michelin - Ethics Point.  

Etická linka je dôverný a bezpečný nástroj na podávanie správ, ktorý pomáha spoločnosti Michelin, jej 

zamestnancom a obchodným partnerom (zákazníkom a dodávateľom). Zaoberá sa podvodmi, krádežami, 

úplatkárstvom, zneužívaním, nezákonnými províziami,  sprostredkovanými platbami, ob ťažovaním, 

konfliktom záujmov a iným neetickým správaním.  Všetky oznámenia o nekalých praktikách sa preskúmajú 

a analyzujú a v prípade potreby sa spustí proces vyšetrovania, ktorý môže viesť k sankciám. Môžete sa 

spoľahnúť, že vaše upozornenie zostane anonymné. 

 

Etickú linku spravuje špecializovaný externý poskytovateľ služieb, ktorý je jedinečný pre skupinu (Navex 

Global) a je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni: 

BEZPLATNÁ LINKA:   

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



 

 

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

Webová stránka je prístupná pre každého. Umožňuje spustiť upozornenie, ale aj monitorovať upozornenia, 

ktoré už boli spustené. 

 

Chceli by sme vám poďakovať za to, že ste naším dôveryhodným partnerom a dodržiavate naše hodnoty, a 

odporúčame vám a vašim kolegom, ktorí prichádzajú do kontaktu so spoločnosťou Michelin, aby ste využili 

etickú linku a nahlásili všetko neetické, čo sa vám môže zdať nevhodné. 

 

 

 

S pozdravom, 

Tím spoločnosti Čemat 


