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3Predslovy 

Milé kolegyne a milí kolegovia,

slovo „compliance“ znamená pre nás zodpovednosť držať sa práva a 
zákonov. 

Compliance sa týka nás všetkých, zamestnankýň a zamestnancov, 
riadiacich pracovníkov a obchodných partnerov. Správanie každého z 
nás v každodennom profesionálnom živote zohráva veľkú úlohu. Ako 
predstavenstvo sme sa preto rozhodli, zhrnúť v tomto kódexe správania 
základné pravidlá, ktoré musíme všetci dodržiavať pokiaľ ide o eticky 
bezúhonné správanie v obchodnom styku. Kódex správania nám má 
poskytnúť orientáciu v každodennom živote a najmä v kritických situáciách. 

Ako predstavenstvo a ako podnikateľská rodina by sme chceli, aby v našej 
spoločnosti vládla kultúra, v ktorej sa dodržujú pravidlá, ale kde môžeme 
tiež otvorene vyjadriť svoje otázky a pochybnosti.  Každý musí konať v súlade 
s týmto kódexom a hodnotami spoločnosti TRUMPF. 
 
Compliance nie je pre spoločnosť TRUMPF módnym slovom, ale 
zodpovednosťou, ktorú všetci každý deň nesieme.  Ako predstavenstvo 
konáme v súlade s týmito hodnotami a robíme všetko preto, aby každý v 
spoločnosti TRUMPF robil to isté. 

Srdečne vám ďakujem za vaše angažovanie sa.

Vaša Nicola Leibinger-Kammüller
Predsedníčka predstavenstva

Compliance znamená pre TRUMPF 
zodpovednosť, ktorú nesieme všetci  
každý deň. Nicola Leibinger-Kammüller
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5Predslovy 

Milé kolegyne, milí kolegovia,

compliance v spoločnosti TRUMPF je zárukou spoločnej viery v úspech, 
prostredníctvom príkladnej kvality produktov a procesov bez porušovania 
platných pravidiel. Len ten, kto dodržiava právne predpisy pri svojej 
každodennej práci, môže byť dlhodobo úspešný. 

Kódex správania spoločnosti TRUMPF je toho základom: Všetky zamestnankyne 
a všetci zamestnanci a vedúci pracovníci musia poznať naše zásady správania a 
aplikovať ich vo svojej každodennej práci. 

Možno sa pýtate, odkiaľ máte vedieť, čoho sa musíte držať? Nemusíte poznať 
ani všetky zákony, ani nemusíte byť právnymi expertmi, aby ste sa správali 
compliantne. Buďte jednoducho ostražití a počúvajte svoje inštinkty!

Enormný vplyv má vzorné správanie vedúcich pracovníkov. Nič nepôsobí 
silnejšie, ako keď naše zamestnankyne a naši zamestnanci vidia, že vedúci 
pracovníci v spoločnosti TRUMPF majú vo veciach compliance jasnú líniu. 
Vedúci pracovníci sú preto zodpovední aj za zabezpečenie dodržiavania tohto 
kódexu správania v oblastiach svojej zodpovednosti.

Ak sa nám spoločne podarí etablovať trvalú kultúru compliance, tak potom je 
to najlepšia prevencia.

Lebo spoločnosť TRUMPF žije compliance a všetci sú pri tom!

Váš Peter Bokelmann
Chief compliance Officer & Head of Corporate Law, Integrity & Risk



6 Kódex správania spoločnosti TRUMPF

O našom kódexe 
správania

Prečo máme kódex 
správania?

Pre koho platí kódex 
správania?

09

09

01
Obsah



7

Naša najvyššia zásada 
správania: 
Správame sa v súlade so 
zákonom.

Naše správanie ako 
člena spoločnosti: 
Preberáme spoločenskú 
zodpovednosť.

Naše správanie v 
každodennom podnikaní: 
Konáme vždy bezúhonne.

Obsah

Dodržiavanie našich  
zásad správania 

Naše zásady 
správania

Ako nahlásiť podozrenie?

Čo sa stane po hlásení 
podozrenia?

Orientačná pomôcka

32

34

35

12

13 

16

0302



8 Kódex správania spoločnosti TRUMPF



901 O našom kódexe správania

Prečo máme kódex správania?
Kódex správania má poskytnúť každému 
jednotlivcovi v spoločnosti TRUMPF 
orientáciu v konaní, aby sa zabránilo 
neželanému konaniu. Poskytuje preto 
podstatné pravidlá správania pre 
každodenné podnikanie. Tým sa má 
zabezpečiť, aby sa každý v spoločnosti 
TRUMPF správal eticky korektne a bol si 
vedomý svojej zodpovednosti.

Pre koho platí kódex správania?
Všetci v spoločnosti TRUMPF – je jedno 
v akej funkcii, je jedno kde na svete – sa 
musia držať zásad správania. Okrem toho 
musia všetci vedúci pracovníci poskytnúť 
orientačnú pomôcku a podporu, aby všetky 
zamestnankyne a všetci zamestnanci mohli 
učiniť správne rozhodnutia a správali sa v 
súlade so zákonom.

O našom kódexe 
správania01
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02 Naše zásady správania
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Životné prostredie
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11

Naše zásady  
správania02
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O čo ide?
Protiprávne konanie nie je záujmom 
spoločnosti TRUMPF, pretože je neetické, 
vedie k poškodeniu dobrého mena a môže 
viesť k sankciám. 

Naša zásada
Našim základným hodnotám zodpovedá, 
že sa držíme práva a zákonov – vo 
všetkých krajinách, v ktorých pôsobíme. 
Zamestnanci, ktorí konajú protiprávne, 
si musia byť vedomí, že im samým môže 
hroziť trestné stíhanie. Zákonu verné 
správanie slúži preto aj k vlastnej ochrane 
zamestnanca. 

Najvyššia zásada správania: 
Správame sa v súlade so zákonom.

Čo to pre mňa znamená?
 ■ Informujem sa o predpisoch platných v 

mojej oblasti zodpovednosti a dodržujem 
ich.

 ■ V sporných prípadoch kontaktujem 
svojho vedúceho pracovníka, miestneho 
referenta pre compliance mojej dcérskej 
spoločnosti, tím compliance alebo 
expertov, kompetentných pre príslušnú 
tému zo spoločnosti TRUMPF.

Príklad
Niektorý obchodný partner vám daruje 
cenný vianočný darček. 

Prečo by to mohlo byť kritické? 
Mohlo by ísť o úplatok. Aj keď si myslíte, 
že darček nepovedie k neprimeranému 
ovplyvneniu vášho obchodného 
rozhodnutia, nemala by hodnota darčeka 
prekročiť predpísané hodnoty, stanovené 
v platných smerniciach. V prípade 
pochybností darček odmietnite. Ak to nie 
je možné, pretože napríklad v konkrétnej 
situácii by sa to považovalo za nezdvorilé 
alebo by to bolo príliš nákladné, musí sa 
informovať vedúci pracovník a zosúladiť 
ďalší postup. Transparentnosť je najvyššou 
prioritou. 
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Naše správanie ako člena spoločnosti: 
Preberáme spoločenskú zodpovednosť. 

Ľudské práva

O čo ide?
Všeobecná deklarácia ľudských práv 
Organizácie Spojených národov stanovuje, 
aké požiadavky a očakávania má 
medzinárodné spoločenstvo s ohľadom na 
zachovávanie a dodržiavanie ľudských práv. 

Naša zásada
Zachovávame, chránime a podporujeme 
celosvetovo platné predpisy na ochranu 
ľudských práv. Bez ohľadu na rovnocennosť 
všetkých ľudských práv majú pre spoločnosť 
TRUMPF mimoriadny význam nasledujúce 
práva:

 ■ Právo na rovnosť šancí, ako aj právo na 
nediskrimináciu

 ■ Zákaz akejkoľvek formy detskej práce a 
nútenej práce

 ■ Právo na slobodu názoru a šírenia 
informácií, ako aj na vytváranie 
profesijných združení a na pripojenie sa 
k nim

 ■ Právo na zdravie a bezpečnosť, ako aj 
pracovné a sociálne štandardy

Toto platí nielen pre spoluprácu v rámci 
spoločnosti TRUMPF, ale samozrejme aj pre 
správanie našich obchodných partnerov a 
voči nim. 

Čo to pre mňa znamená?
 ■ Dodržujem zásady rovnosti šancí 

a rovnakého prístupu. Nikoho 
nediskriminujem a nestrpím diskrimináciu 
na základe pohlavia, farby pleti, 
národnosti, politického presvedčenia, 
etnického alebo sociálneho pôvodu, 
náboženstva, veku, sexuálnej orientácie 
alebo iných dôvodov. 

 ■ Ak vidím náznaky porušovania ľudských 
práv vo svojom pracovnom okolí, 
postarám sa o to, aby sa porušovaniu 
zabránilo alebo sa zastavilo. Ak to bude 
nutné, obrátim sa na tím compliance.

Príklad
Pôsobíte v nákupe a dostanete 
upozornenie, že niektorý zo subdodávateľov 
používa zlato, ktoré pochádza z baní v 
Kongu, v ktorých sa strpí aj detská práca. 

Prečo by to mohlo byť kritické? 
Takýto postup nezodpovedá chápaniu 
hodnôt spoločnosti TRUMPF. Obchodné 
vzťahy s týmto obchodným partnerom sa 
musia preveriť a prípadne sa z toho musia 
vyvodiť príslušné opatrenia. 
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O čo ide?
V zodpovednosti pre budúce generácie 
považuje spoločnosť TRUMPF za kľúčovú 
úlohu, obozretne zaobchádzať s energiou, 
materiálom a zdrojmi a čo najviac zabrániť 
negatívnym vplyvom na životné prostredie. 

Naša zásada
Spoločnosť TRUMPF je popredná globálna 
technologická spoločnosť. Naše vysoké 
nároky na naše produkty a procesy 
sa vzťahujú aj na oblasť využívania 
energie a zdrojov. Kladieme si preto 
ambiciózne, globálne ciele ochrany klímy 
a podporujeme s našou klimatickou 
stratégiou stanovené ciele medzinárodných 
klimatických dohôd. Význam preto majú 
najmä dlhodobá redukcia spotreby zdrojov, 
ako aj nasadenie a vytváranie efektívnych 
technológií. Zaťaženie životného prostredia 
sa má našimi činnosťami zredukovať na 
minimum. 

Čo to pre mňa znamená?
 ■ V rámci svojej každodennej práce 

zaobchádzam so zdrojmi a energiou 
úsporne a dôsledne.

 ■ Zohľadňujem v rámci svojej činnosti 
záujmy ochrany životného prostredia, 
kedy je to len možné.

Naše správanie ako člena spoločnosti: 
Preberáme spoločenskú zodpovednosť. 

Životné prostredie

Máte nápad, ako by sa mohla ďalej 
zredukovať spotreba zdrojov vo vašej 
oblasti? 

Informujte o svojom nápade svojho 
vedúceho pracovníka a expertov, 
kompetentných pre tému udržateľnosť 
spoločnosti TRUMPF. 
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Naše správanie ako člena spoločnosti: 
Preberáme spoločenskú zodpovednosť. 

Dary a sponzoring

O čo ide?
Spoločnosť TRUMPF je rodinný podnik, 
ktorý myslí dlhodobo a koná zodpovedne. 
Z tohto presvedčenia ponúka spoločnosť 
TRUMPF na jednej stane dary, teda 
príspevky na dobrovoľnej báze bez 
protislužby, s cieľom vytvoriť pridanú 
hodnotu pre nás všetkých, ako aj pre 
spoločnosť. Na druhej strane ponúka 
spoločnosť TRUMPF sponzorské peniaze, 
teda finančné príspevky na základe 
zmluvne dohodnutej protislužby, čím 
spoločnosť TRUMPF sleduje vlastné 
ciele reklamy alebo práce s verejnosťou, 
vzťahujúce sa na spoločnosť. 

Naša zásada
Dary a sponzorské opatrenia sú v 
spoločnosti TRUMPF poskytované len 
podľa zákonných ustanovení. Toto sa týka 
tak tematických oblastí, ktoré prichádzajú 
do úvahy pre darcovské a sponzorské 
opatrenia, ako aj výberu prijímateľov, 
resp. sponzorských partnerov a postupu, 
ktorý musí dodržiavať každý jednotlivec pri 
darcovských a sponzorských opatreniach. 
Cieľom je zaručenie jednotnej stratégie a 
ochrana reputácie spoločnosti TRUMPF na 
verejnosti. 

Čo to pre mňa znamená?
 ■ Pri plánovanom darcovskom alebo 

sponzorskom opatrení dodržiavam 
pravidlá, platné pre darcovské a 
sponzorské opatrenia. 

 ■ V prípade otázok sa obrátim na svojho 
vedúceho pracovníka, lokálneho 
referenta pre compliance mojej 
dcérskej spoločnosti alebo na expertov 
spoločnosti TRUMPF, kompetentných  
pre dary a sponzoring. 

Príklad
Zhromažďovateľ verejných peňažných 
prostriedkov múzea prosí o sponzoring pre 
na jar plánovanú výstavu, resp. zákazník 
prosí o dar pre svoj športový klub.  

Prečo by to mohlo byť kritické? 
Daňové, právne a interné predpisy 
spoločnosti TRUMPF by sa nemohli dodržať, 
ak sa predtým s expertmi spoločnosti 
TRUMPF kompetentnými pre dary a 
sponzoring neobjasní, či, resp. akým 
spôsobom je možný sponzoring, resp. dar. 
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Naše správanie v každodennom podnikaní: 
Konáme vždy bezúhonne
 
Antikorupcia

O čo ide?
Pod korupciou sa rozumie akékoľvek 
zneužitie dôvernej pozície za účelom 
presadenia si osobného úžitku. Vedie k 
rozhodnutiam zo subjektívnych dôvodov, 
deformuje konkurenciu a poškodzuje 
tým spoločnosť. Preto je korupcia 
neakceptovateľná.  

Naša zásada
Odmietame korupciu. Našim obchodným 
partnerom neposkytujeme žiadne 
neprípustné výhody a ani takého výhody 
neprijímame. A aby sme nebudili ani len 
zdanie korupcie, je naše konanie vždy 
transparentné. 

Čo to pre mňa znamená?
 ■ Nikdy druhých nepodplácam a nikdy sa 

nenechám podplatiť. 
 ■ V sporných prípadoch kontaktujem 

svojho vedúceho pracovníka, miestneho 
referenta pre compliance mojej dcérskej 
spoločnosti alebo tím compliance.

 ■ Keď dostanem upozornenia na korupciu, 
bezodkladne ju ohlásim.

Príklad
Pôsobíte v predaji spoločnosti TRUMPF 
a chcete zapojiť sprostredkovateľa. 
Sprostredkovateľ vám ponúkne svoju 
podporu bez písomnej dohody o provízii – 
lebo tak vraj budeme oveľa flexibilnejší.

Takýto postup by nebol korektný. 
Provízie a odmeny predajcom, 
sprostredkovateľom alebo poradcom 
predpokladajú písomnú dohodu, smú 
sa zaplatiť len za prípustné a skutočne 
poskytnuté služby a musia byť v 
primeranom pomere k týmto službám. 
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Naše správanie v každodennom podnikaní: 
Konáme vždy bezúhonne

Darčeky, pozvánky a iné príspevky

O čo ide?
Prijímanie a poskytovanie darčekov, 
pozvánok a iných príspevkov od 
obchodných partnerov a verejných 
činiteľov, resp. obchodným partnerom a 
verejným činiteľom, ako protislužby za 
neprimerané zvýhodnenia sú zakázané. Ale: 
bežné symboly zdvorilosti, pohostinnosti 
alebo všeobecného ocenenia obchodného 
partnera sú povolené. Avšak drahé alebo 
utajené príspevky sú zo zásady podozrivé 
a môžu vyvolať vyšetrovania štátnymi 
zastupiteľstvami. 

Naša zásada
Darčeky, pozvánky a iné príspevky sú v 
rámci všeobecne akceptovaných etických 
štandardov prípustné, nesmú byť ale nikdy 
poskytované alebo prijímané spôsobom, 
ktorý by sa mohol interpretovať ako 
neprimerané ovplyvňovanie. Mimoriadne 
reštriktívne treba zaobchádzať v súvislosti 
s verejnými činiteľmi. Musia sa dodržiavať 
príslušné smernice. 

Čo to pre mňa znamená?
 ■ Oboznámim sa s príslušnými smernicami a 

striktne ich dodržiavam. 
 ■ Preverím si, či je poskytovateľ alebo 

prijímateľ verejným činiteľom. 
 ■ V sporných prípadoch kontaktujem 

svojho vedúceho pracovníka, miestneho 
referenta pre compliance mojej dcérskej 
spoločnosti alebo tím compliance.

Príklad
Pôsobíte v nákupe spoločnosti TRUMPF. 
Niektorý dodávateľ vás pozve na ročnú 
výmenu skúseností na jeden víkend do 
hotela. Na sobotu program predpokladá 
bohaté voľnočasové aktivity, zatiaľ čo 
výmena skúseností má prebehnúť v 
poslednej hodine pred odchodom v nedeľu. 

Prečo by to mohlo byť kritické? 
Výmena skúseností medzi nákupcami a 
dodávateľmi je bežná. Pri navrhnutom 
priebehu rokovania však ťažisko leží na 
bohatom voľnočasovom programe a pobyte 
v hoteli. Odborný zreteľ sa naproti tomu 
posúva do úzadia. Toto by mohlo vzbudiť 
dojem podplácania a podplatiteľnosti. 
Takéto pozvanie preto odmietnite. 
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Naše správanie v každodennom podnikaní: 
Konáme vždy bezúhonne

Zabránenie konfliktom záujmov

O čo ide?
Potenciálny konflikt záujmov je prítomný, 
ak osobné záujmy niektorého zamestnanca 
spoločnosti TRUMPF sú alebo môžu byť v 
rozpore so záujmami spoločnosti TRUMPF. 
Konflikty záujmov môžu vyplynúť najmä z 
vedľajších činností niektorého zamestnanca 
spoločnosti TRUMPF alebo z osobných 
vzťahov medzi zamestnancami spoločnosti 
TRUMPF a obchodnými partnermi. 

Naša zásada
Obchodné a osobné záujmy prísne 
oddeľujeme a nevyužívame naše pôsobenie 
v spoločnosti TRUMPF na získanie osobných 
výhod. 

Čo to pre mňa znamená?
 ■ Vyhýbam sa čo i len zdaniu konfliktu 

záujmov a odhalím akýkoľvek zdanlivo 
alebo skutočne vyskytujúci sa konflikt 
záujmov môjmu vedúcemu pracovníkovi. 

 ■ Nepoverujem obchodných partnerov 
spoločnosti TRUMPF činnosťami 
súvisiacimi so súkromnými aktivitami.

 ■ Neuprednostňujem obchodných 
partnerov z osobného záujmu. 

 ■ Pred začatím vedľajšej činnosti alebo 
nadobudnutím finančnej účasti na 
konkurentovi, zákazníkovi alebo 
dodávateľovi si vyžiadam súhlas svojho 
vedúceho pracovníka a súhlas od HR. 

 ■ V sporných prípadoch kontaktujem 
svojho vedúceho pracovníka, miestneho 
referenta pre compliance mojej dcérskej 
spoločnosti alebo tím compliance.

Príklad
V rámci svojej činnosti preverujete ponuky 
viacerých dodávateľov. Zistíte, že najlepšia 
ponuka pochádza od firmy dobrého 
priateľa.

Prečo by to mohlo byť kritické? 
Tu existuje riziko, že postavíte súkromné 
záujmy nad záujmy spoločnosti TRUMPF. 
Obchodné a súkromné záujmy sa však 
musia striktne oddeľovať. Informujte preto 
svojho nadriadeného o situácii a stiahnite 
sa z rozhodovacieho procesu, aby ste sa 
vyhli čo i len zdaniu konfliktu záujmov.
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Naše správanie v každodennom podnikaní: 
Konáme vždy bezúhonne

Férová konkurencia

O čo ide?
Férová a slobodná konkurencia je chránená 
platnými zákonmi o hospodárskej súťaži 
a karteloch. Tieto zákony zabezpečujú, 
aby na trhu nedochádzalo k deformáciám 
hospodárskej súťaže neprípustnými 
obmedzeniami konkurencie. Zakázané sú 
najmä dohoda o cenách a podmienkach, 
delenie trhov, zákazníkov alebo území, ako 
aj odsúhlasovanie obchodných stratégií. 
V tejto súvislosti sú neprípustné nielen 
výslovné dohody, ale aj odsúhlasené 
spôsoby správania. Porušenia týchto 
zákazov sú dôsledne sledované kartelovými 
úradmi a môžu mať za následok vysoké 
pokuty a sankcie. 

Naša zásada
Svoje konkurenčné správanie 
nekomunikujeme s konkurentmi, ale 
podnikáme výlučne na základe voľnej 
hospodárskej súťaže. Dodržiavame zákony 
na ochranu hospodárskej súťaže.

Čo to pre mňa znamená?
S konkurentmi nikdy nerozprávam o:

 ■ cenách a iných podmienkach
 ■ rozdelení trhov, zákazníkov alebo území
 ■ účasti alebo neúčasti na tendroch

V sporných prípadoch kontaktujem svojho 
vedúceho pracovníka, miestneho referenta 
pre compliance mojej dcérskej spoločnosti 
alebo tím compliance.

Prečo by to mohlo byť kritické? 
Takýto rozhovor by predstavoval porušenie 
platných zákonov o hospodárskej súťaži a 
kartelovom práve a mohol by mať drastické 
následky pre Vás a spoločnosť TRUMPF. 
Vysvetlite svojmu partnerovi pri rozhovore 
ihneď a zrozumiteľne, že s ním nebudete 
na túto tému diskutovať. Rozhovor 
prerušte, zdokumentujte to a informujte o 
tom tím compliance.

Príklad
Na veľtrhu sa bavíte so zamestnancom 
niektorého konkurenta. Váš partner sa pri 
rozhovore pokúša vymámiť z vás informácie 
o cenách. 
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Naše správanie v každodennom podnikaní: 
Konáme vždy bezúhonne

Správna dokumentácia

O čo ide?
Takmer každá zostava informácií, ktorú 
vyhotovujeme pri našej práci, je záznamom. 
Správne vyhotovené záznamy slúžia na 
interné účely, ako je tvorba stratégie 
alebo na vytváranie prognóz, ako aj 
plánovanie, riadenie a kontrolu. Okrem 
toho slúžia správne vyhotovené záznamy 
na vytvorenie a zachovanie dôvery voči 
štátnym inštitúciám, verejnosti a našim 
obchodným partnerom. Vzhľadom k tomu 
sú z obchodného a daňovo-právneho 
hľadiska nevyhnutné. 

Naša zásada
Naše účtovné knihy a záznamy sú úplné, 
presné, včasné, vecne správne a v súlade 
so zákonnými rámcovým podmienkam. 
Držíme sa správneho výkladu faktov a 
vecného spôsobu vyjadrovania. 

Čo to pre mňa znamená?
 ■ Všetky obchodné prípady dokumentujem 

správne, kompletne a včasne. 
 ■ Nezaznamenávam žiadne nesprávne 

informácie.
 ■ So záznamami nemanipulujem ani 

nevynechávam informácie, aby sa proces 
javil  v inom svetle.

 ■ Správne evidujem svoj pracovný čas a 
svoje osobné údaje aktualizujem. 

 ■ V sporných prípadoch kontaktujem 
svojho vedúceho pracovníka, miestneho 
referenta pre compliance mojej dcérskej 
spoločnosti, tím compliance alebo na to 
kompetentných expertov zo spoločnosti 
TRUMPF.

Príklad
Faktúra za objednaný stroj bola už 
vystavená zákazníkovi a 20.decembra 
bola zaúčtovaná. Aby však za kúpu mohol 
dostať subvencie, chcel by zákazník, aby sa 
pôvodná faktúra stornovala a vystavila sa 
nová faktúra na 24. januára.

Nedovoľte prosím, takýto postup. 
Záznamy nezodpovedajúce skutočnostiam 
môžu mať závažné, v uvedenom príklade 
dokonca trestnoprávne dôsledky. 
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Naše správanie v každodennom podnikaní: 
Konáme vždy bezúhonne

Daňové a colné predpisy

O čo ide?
Dane predstavujú dôležitý príspevok 
fungujúcemu štátu. K daňovým predpisom 
patria okrem iného pravidlá pre daň z 
príjmu právnických osôb, daň zo mzdy a 
daň z pridanej hodnoty, zatiaľ čo k colným 
predpisom sa počítajú okrem iného clá, 
ktoré sa musia uhradiť pri dovoze tovarov. 
Dodržiavanie daňových a colno-právnych 
predpisov vytvára dôveru u obchodných 
partnerov, finančných úradov a u verejnosti. 
Dodržiavanie týchto ustanovení podlieha 
pravidelným kontrolám zo strany úradov. V 
prípade priestupkov hrozia značné sankcie. 

Naša zásada
Dodržiavame platné daňové a colno-
právne predpisy. Na to je potrebné, aby 
sme správne a načas podali daňové a colné 
priznania, ktoré sa musia odviesť a tiež, aby 
sme stanovené dane a clá riadne zaplatili. 

Čo to pre mňa znamená?
 ■ V prípade nejasností prizvem expertov 

spoločnosti TRUMPF kompetentných pre 
daňové a colné predpisy. 

 ■ V prípade upozornenia na možné 
porušenia daňových alebo colno-právnych 
predpisov sa obrátim na svojho vedúceho 
pracovníka, miestneho referenta pre 
compliance mojej dcérskej spoločnosti, tím 
compliance alebo na expertov spoločnosti 
TRUMPF, ktorí sú na to kompetentní. 

Vysvetlite zákazníkovi, že spoločnosť 
TRUMPF nemôže vytvoriť faktúru, ktorá 
bude hodnotovo pod zmluvne dohodnutou 
sumou. V opačnom prípade by spoločnosť 
TRUMPF napomáhala kráteniu daní. 

Príklad
Zákazník, ktorý sám importuje stroj, 
nás prosí, aby sme vytvorili faktúru na 
nižšiu, než nami vyfakturovanú hodnotu 
pre import. Údajne si môže nechať stroj 
importovať za nižšiu hodnotu.
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Naše správanie v každodennom podnikaní: 
Konáme vždy bezúhonne

Zahraničné hospodárske právo a kontrola exportu

O čo ide?
Dodržiavanie zahraničných hospodárskych 
predpisov je pre globálne pôsobiaci podnik, 
akým je spoločnosť TRUMPF, elementárne. 
Zahranično-hospodárske právne predpisy 
sa musia dodržiavať pri exporte tovarov, 
technológií a softvéru. Či je potrebné 
povolenie alebo či dokonca neplatí zákaz, 
závisí zo zásady od toho, čo sa dodáva, 
kam sa dodáva, komu sa dodáva a na aký 
účel použitia je tovar určený. Adekvátne 
sa kontrolujú existujúce embargá, sankčné 
zoznamy, ako aj konečné použitie tovarov 
dvojakého použitia. 

Naša zásada
Držíme sa všetkých predpisov, ktoré 
platia pre zahraničný obchod. To sa týka 
predovšetkým dodržiavania existujúcich 
obmedzení importu a exportu, ako aj 
vyžiadania potrebných povolení. 

Čo to pre mňa znamená?
 ■ V prípade nejasností prizvem expertov 

spoločnosti TRUMPF kompetentných 
pre zahranično-hospodárske právo a 
kontrolu exportu. 

 ■ V prípade upozornenia na možné 
porušenia zahranično-hospodárskych 
právnych predpisov sa obrátim na 
svojho  vedúceho pracovníka, miestneho 
referenta pre compliance mojej dcérskej 
spoločnosti, tím compliance alebo na 
expertov spoločnosti TRUMPF, ktorí sú na 
to kompetentní.

Príklad
Príde vám dopyt potenciálneho zákazníka 
na dodanie lasera do krajiny, ktorá je podľa 
vašich poznatkov zaťažená embargom. 

Ujasnite si s expertmi spoločnosti 
TRUMPF kompetentnými pre zahranično-
hospodárske právo a kontrolu exportu, aké 
obmedzenia exportu platia pre krajinu, do 
ktorej sa má dodávať. Neuzatvárajte pred 
finálnym ujasnením žiadne zmluvy, ktoré 
budú spoločnosť TRUMPF zaväzovať k 
exportu do tejto krajiny. 
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Naše správanie v každodennom podnikaní: 
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Zákaz prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

O čo ide?
V takmer všetkých krajinách na tomto svete 
existujú zákony proti praniu špinavých 
peňazí a financovaniu terorizmu. Praním 
špinavých peňazí je každá transakcia, 
ktorá má zastrieť pôvod ilegálne 
nadobudnutých peňazí, za účelom ich 
vlievania do legálneho finančného a 
hospodárskeho kolobehu. Ilegálne peniaze 
vznikajú napríklad v súvislosti s úplatkami. 
O financovanie terorizmu ide vtedy, ak 
sa poskytujú peniaze alebo iné legálne 
majetkové hodnoty teroristickým osobám, 
resp. organizáciám na vykonávanie 
teroristických aktivít. Tak pranie špinavých 
peňazí, ako aj financovanie terorizmu môžu 
mať za následok citeľné tresty. 

Naša zásada
Držíme sa zákonných predpisov. Našim 
cieľom je udržiavať obchodné vzťahy len 
so serióznymi partnermi, ktorí sa rovnako 
držia pravidiel pre boj s praním špinavých 
peňazí a boj proti terorizmu. 

Čo to pre mňa znamená?
 ■ Oboznámim sa so smerodajnými 

smernicami a striktne ich dodržiavam. 
 ■ Pri podozrení na pranie špinavých peňazí 

alebo financovanie terorizmu obchod 
okamžite zastavím a obrátim sa na svojho 
vedúceho pracovníka, miestneho referenta 
pre compliance mojej dcérskej spoločnosti 
alebo na tím compliance.

Prečo by toto mohlo byť kritické? 
Týmto spôsobom by spoločnosť TRUMPF 
mohla napomáhať kráteniu daní a prípadne 
aj prispievať k zastieraniu pôvodu nelegálne 
nadobudnutých peňazí. Takáto prosba si 
preto vyžaduje vysvetlenie. Nepristúpte bez 
rozmýšľania na tento návrh, ale opýtajte 
sa dodávateľa, prečo si neželá prevod na 
účet v Maďarsku. Dohodnite sa s tímom 
compliance o ďalšom postupe. 

Príklad
Dodávateľ so sídlom v Maďarsku prosí o 
zaplatenie svojej faktúry na účet v Belgicku. 
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Naše správanie v každodennom podnikaní: 
Konáme vždy bezúhonne

Bezpečnosť práce

O čo ide?
Okrem telesnej nedotknuteľnosti všetkých 
zamestnancov ako najvyššej priority, 
má bezpečnosť práce dôležitý vplyv na 
produktivitu a kvalitu, ale aj na vonkajší 
dojem spoločnosti TRUMPF ako aj na 
dôveru zákazníkov k značke. 
Príčinou väčšiny úrazov je ľudské správanie. 
Preto každý zamestnanec prispeje k 
bezpečnosti práce a zabráneniu úrazov 
tým, že nebude ohrozovať seba ani 
ostatných.

Naša zásada
V prípade pochybnosti má bezpečnosť vždy 
prednosť.

Čo to pre mňa znamená?
 ■ Rozpoznávam zdroje nebezpečenstiev 

a pozorne a pravidelne vyhodnocujem 
svoje pracovné okolie.

 ■ Hlásim nebezpečné situácie, takmer 
vzniknuté nehody a úrazy akéhokoľvek 
druhu.

 ■ V prípade pochybnosti kontaktujem 
svojho vedúceho pracovníka, miestneho 
referenta pre compliance mojej dcérskej 
spoločnosti, tím compliance alebo 
expertov spoločnosti TRUMPF, ktorí sú  
na to kompetentní.

Príklad
Ste servisný technik a inštalujete u 
zákazníka obrábací stroj. Na základe 
nepredvídaných okolností trvá inštalácia 
dlhšie, než sa očakávalo. Zákazník vidí, 
že jeho časové plánovanie je ohrozené a 
kvôli dokončeniu vás vystavuje nátlaku a 
požaduje menej pedantné dodržiavanie 
bezpečnostných predpisov. 

Informujte o tejto situácii svojho 
vedúceho pracovníka. Pracujte v kľude 
ďalej. Bezpečnostné predpisy dôsledne 
dodržujte a bezpečnosť postavte vždy nad 
dodržiavanie termínov.
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Naše správanie v každodennom podnikaní: 
Konáme vždy bezúhonne

Compliance produktov 

O čo ide?
Každý, kto uvádza na trh produkty, musí 
spĺňať vysoké bezpečnostné štandardy. 
Toto je jediný spôsob, ako zabezpečiť, že 
výrobok je bezpečný, ak sa používa podľa 
určenia a nepredstavuje žiadne riziko 
pre zdravie, bezpečnosť alebo životné 
prostredie.

Naša zásada
Na bezpečnosť našich produktov kladieme 
najvyššie nároky. Naše produkty a ich 
bezpečnostné koncepcie vyvíjame 
v súlade s aktuálnym stavom techniky. 
Sledujeme naše produkty na globálnych 
trhoch. V prípade akýchkoľvek abnormalít 
a odchýlok iniciujeme príslušné opatrenia.

Čo to pre mňa znamená?
 ■ Ak zistím, že naše produkty môžu 

predstavovať riziko alebo že sa 
nedodržiavajú predpisy, podniknem 
protiopatrenia.

 ■ V prípade podozrenia kontaktujem 
svojho vedúceho pracovníka a expertov 
spoločnosti TRUMPF zodpovedných za 
compliance produktov.

Takýto postup by nebol korektný. 
Ani dohodou nemôžem zrušiť platnosť 
zákonných nariadení. Všetky stroje, ktoré 
sa v Brazílii dávajú do obehu, nutne 
podliehajú brazílskej smernici o strojových 
zariadeniach. 

Príklad
Pôsobíte v predaji spoločnosti TRUMPF 
a chcete predať stroj americkej firme. 
Zákazník by chcel použiť tento stroj 
v Brazílii. Zákazník by chcel upustiť 
od dodržiavania brazílskej smernice o 
strojových zariadeniach a odkazuje sa 
na špecifikáciu a svoje interné firemné 
predpisy. 
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Naše správanie v každodennom podnikaní: 
Konáme vždy bezúhonne

Ochrana údajov 

O čo ide?
Cieľom ochrany údajov je chrániť osoby 
pred svojvoľným zaobchádzaním s ich 
osobnými údajmi. Osobné údaje sú všetky 
údaje, ktoré umožňujú priamu alebo 
nepriamu identifikáciu osoby. Spracovanie 
a iné využitie osobných údajov podlieha 
osobitným zákonným predpisom. Podľa 
nich sa osobné údaje smú využívať výlučne 
na účel, pre ktorý sú určené. Ich využívanie 
si okrem toho vyžaduje súhlas dotknutej 
osoby alebo iný právny základ.

Naša zásada
S osobnými údajmi našich kolegov, 
obchodných partnerov a iných dotknutých 
osôb zaobchádzame veľmi zodpovedne a 
dôverne. Osobné údaje využívame výlučne 
na účely, pre ktoré nám boli dané k 
dispozícii.

Čo to pre mňa znamená?
 ■ Oboznámim sa s platnými smernicami 

a pracovnými predpismi organizácie na 
ochranu osobných údajov.

 ■ Osobné údaje spracovávam výlučne na 
konkrétny účel a na základe súhlasu 
alebo iného právneho základu.

 ■ V sporných prípadoch sa dohodnem so 
svojím vedúcim pracovníkom, miestnym 
koordinátorom ochrany údajov vo 
vlastnej dcérskej spoločnosti alebo s 
tímom pre ochranu údajov.

Príklad
Zistili ste, že vidíte časové údaje všetkých 
kolegov vášho oddelenia.

Aj pri časových údajoch ide o osobné údaje, 
lebo tu sa opäť nachádza meno kolegov 
a iné znaky, ktoré spôsobujú, že osoba je 
identifikovateľná. Tu treba zabezpečiť, aby 
do údajov mohol nahliadať len váš vedúci 
pracovník, resp. časovými údajmi poverená 
osoba. 
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Naše správanie v každodennom podnikaní: 
Konáme vždy bezúhonne

Ochrana tajomstva

O čo ide?
Ako technologický podnik s vysokými 
nákladmi do výskumu a vývoja je 
spoločnosť TRUMPF odkázaná najmä 
na ochranu svojich vynálezov, svojich 
prevádzkových a obchodných tajomstiev 
a svojho technického know-how. Ale aj 
netechnické informácie (napr. údaje o 
predaji alebo nákupné ceny) môžu byť 
cennými obchodnými tajomstvami. 

Naša zásada
S citlivými informáciami zaobchádzame 
obzvlášť starostlivo. Zabezpečujeme, 
aby sa dôverné informácie nedostali k 
neoprávneným tretím osobám. Toto platí 
aj pre dôverné informácie, ktoré získavame 
od našich obchodných partnerov. Ak je 
na základe mimoriadnych okolností (napr. 
pri citlivých plánoch vývoja zákazníkov 
alebo kúpach podniku) potrebná osobitná 
dôvernosť, zachovávame ju aj voči 
kolegom. 

Čo to pre mňa znamená?
 ■ S citlivými informáciami spoločnosti 

TRUMPF a obchodných partnerov 
zaobchádzam starostlivo a neoprávnene 
ich nepostúpim.

 ■ Rešpektujem existujúce dohody 
o zachovávaní tajomstva s našimi 
obchodnými partnermi. 

 ■ Citlivé informácie si vymieňam len s 
osobami, ktoré ich musia bezpodmienečne 
poznať. 

 ■ Na verejnosti (napr. na služobných cestách, 
na sociálnych médiách, na iných verejných 
miestach) som obzvlášť pozorný pri 
zaobchádzaní s citlivými informáciami. 

Musíte zabezpečiť, aby sa žiadna 
nepovolaná osoba nedozvedela o 
týchto dôverných informáciách. Toto by 
predstavovalo porušenie podpísanej dohody 
o zachovávaní tajomstva a ohrozilo by to 
vzťah so zákazníkom. 

Príklad
Zákazník vám poslal dôverné informácie 
pre spoločný projekt. Ste práve na ceste k 
tomuto zákazníkovi a máte v úmysle prejsť 
si vo vlaku ešte raz dokumenty.
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Kybernetická bezpečnosť

O čo ide?
Cieľom kybernetickej bezpečnosti 
(informačná bezpečnosť, bezpečnosť 
IT a bezpečnosť produktov) je odvrátiť 
poškodenie spoločnosti TRUMPF, jej 
obchodných partnerov, zákazníkov a 
zamestnancov. Zatiaľ čo informačnú 
bezpečnosť a bezpečnosť IT zabezpečujú 
naše technické systémy a informácie, 
bezpečnosť produktov chráni naše 
produkty pred kybernetickými útokmi a 
tým podmienenými výpadkami. 

Naša zásada
Na bezpečnosť kladieme najvyššie nároky a 
zodpovedajúc tomu sa správame. 
S informáciami o spoločnosti TRUMPF, 
zákazníkoch, obchodných partneroch, 
produktoch a kolegoch zaobchádzame 
vedomí si zodpovednosti. Zisťujeme 
potrebu ochrany informácií v našich 
obchodných procesoch a produktoch 
a realizujeme vhodné technické a 
organizačné bezpečnostné opatrenia.

Čo to pre mňa znamená?
 ■ Oboznámim sa s platnými smernicami 

kybernetickej bezpečnosti a správam sa 
podľa predpisov. 

 ■ Ak zistím, že hrozí potenciálne 
nebezpečenstvo alebo že sa porušujú 
bezpečnostné predpisy zakročím proti 
tomu a informujem kompetentnú 
kontaktnú osobu. 

 ■ V rámci vývoja produktov, systémov 
alebo aplikácií sledujem najnovšie 
poznatky v oblasti zabezpečenia a 
používam štandardizované komponenty 
na zaistenie citlivých informácií. 

 ■ V prípade pochybností alebo neistoty 
sa poradím so svojím riadiacim 
pracovníkom. Okrem toho kontaktujem 
v prípade otázok kontaktné osoby 
kybernetickej bezpečnosti. 

Príklad
Ste vedúci projektu a v rámci svojej 
úlohy meníte firemné procesy zavedením 
cloudového nástroja.

Na tento účel je potrebné vykonať analýzu 
rizík informačnej bezpečnosti s príslušným 
vlastníkom procesu. Musíte zaviesť vhodné 
opatrenia technického aj organizačného 
charakteru. Organizačné opatrenia 
prediskutujte s vaším koordinátorom 
informačnej bezpečnosti, technické 
opatrenia s vašou kontaktnou osobou pre 
IT a opatrenia na ochranu údajov s vaším 
koordinátorom, resp. manažérom pre 
ochranu údajov. 
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Naše správanie v každodennom podnikaní: 
Konáme vždy bezúhonne

Majetok spoločnosti

O čo ide?
Hmotný a nehmotný majetok, ako sú 
zariadenia, produkty, služby alebo know-
how, sú nevyhnutné na dosiahnutie našich 
obchodných cieľov.

Naša zásada
S hmotným a nehmotným majetkom 
spoločnosti TRUMPF zaobchádzame veľmi 
zodpovedne. Majetok spoločnosti TRUMPF 
nepoužívame na iné ako firemné účely s 
výnimkou toho, že je to výslovne dovolené. 

Čo to pre mňa znamená?
 ■ Vyhýbam sa zbytočným nákladom.
 ■ S majetkom spoločnosti TRUMPF 

zaobchádzam starostlivo.
 ■ Obchodné rozhodnutia robím na základe 

obchodne prijateľných analýz príležitostí a 
rizík.

 ■ V sporných prípadoch kontaktujem 
svojho vedúceho riadiaceho pracovníka, 
miestneho referenta pre compliance mojej 
dcérskej spoločnosti, tím compliance 
alebo na to kompetentných expertov zo 
spoločnosti TRUMPF.

Firemný majetok, ako sú vozidlá alebo 
kancelárske potreby, mobilné telefóny 
a laptopy používame zo zásady len na 
firemné účely. Výnimky platia vtedy, ak 
firemné predpisy povoľujú používanie 
firemného majetku na súkromné účely. 
Preto si pred použitím majetku spoločnosti 
na súkromné účely preverte, či je to 
dovolené. 

Príklad
Váš priateľ plánuje, že sa bude cez víkend 
sťahovať. Opýta sa vás, či by ste ako 
zamestnanec spoločnosti TRUMPF nemohli 
zorganizovať firemné vozidlo z vozového 
parku. 
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E-mailová adresa pre compliance
Pre témy týkajúce sa compliance vrátane 
hlásenia podozrivých prípadov v spojitosti 
s compliance je k dispozícii nasledujúca 
e-mailová adresa.

compliance@trumpf.com

Prostredníctvom e-mailovej adresy pre 
compliance sa upozornenia na podozrivé 
prípady v súvislosti s compliance a otázky 
dostanú k tímu pre compliance. S identitou 
upozorňovateľa alebo pýtajúceho sa, 
sa bude zaobchádzať dôverne, pokiaľ 
vedome nenahlási mylné skutočnosti alebo 
obvinenia.

Záujmom všetkých zamestnancov by 
malo byť nahlasovanie nedostatkov, 
najmä platných právnych predpisov,  
ako aj kódexu správania spoločnosti 
TRUMPF. Týmto pomáhame 
objasňovať a eliminovať nesprávne 
postupy a pochybenia a chránime nás 
a spoločnosť TRUMPF pred rizikami 
a škodami, ktoré z toho môžu 
vzniknúť.

Ako nahlásim upozornenie?

E-mailová adresa pre nahlasovanie podozrivých prípadov 
v súvislosti s compliance
compliance@trumpf.com

Anonymný oznamovací systém na oznamovanie prípadov 
podozrenia z nedodržiavania predpisov 
https://trumpf.integrityplatform.org

Samozrejme sme Vám k dispozícii aj osobne.



33

Systém anonymných upozorňovateľov
Okrem toho je pre témy compliance 
k dispozícii systém anonymných 
upozorňovateľov. 

https://trumpf.integrityplatform.org

Prostredníctvom tejto internetovej adresy 
sa dostanete na komunikačnú platformu, 
ktorá umožňuje doručovať upozornenia 
alebo otázky 365 dní v roku v akomkoľvek 
dennom čase a v akomkoľvek jazyku 
tímu pre compliance. Ďalšia anonymná 
komunikácia medzi tímom pre compliance 
a upozorňovateľom, resp. pýtajúcim sa, je 
možná prostredníctvom systému. 

Systém anonymných upozorňovateľov sa 
neprevádzkuje na serveroch spoločnosti 
TRUMPF, ale na zabezpečenom serveri 
externého poskytovateľa. Systém funguje 
anonymne, odoslané upozornenie, resp. 
položená otázka sa dostanú k tímu pre 
compliance v zašifrovanom stave a bez 
možnosti ich sledovať. Upozorňovateľ alebo 
pýtajúci sa môže odhaliť svoju identitu –  
ale nemusí. 

Ďalšie možnosti komunikácie
Samozrejme sú k dispozícii ako kontaktné 
osoby pre témy compliance (upozornenia a 
otázky) aj

 ■ príslušný riadiaci pracovník,
 ■ miestny referent pre compliance 

príslušnej dcérskej spoločnosti (spravidla 
CFO)

 ■ tím pre compliance (súčasť oddelenia 
Group Legal Department) alebo

 ■ Chief compliance Officer

– vždy osobne, telefonicky alebo e-mailom 
(pozri tiež stránku compliance v bluenete).

03 Dodržiavanie našich zásad správania
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Spoločnosť TRUMPF sa venuje všetkým 
upozorneniam a zaháji príslušné opatrenia, 
ak je to potrebné. Porušenia platného 
práva, ako aj tohto kódexu správania 
spoločnosti TRUMPF, sa nestrpia a 
budú mať za následok disciplinárne 
opatrenia. Samozrejme platí prezumpcia 
neviny v prospech obvinených, kým sa 
nedokáže opak. Spoločnosť TRUMPF 
netoleruje žiadne znevýhodnenia voči 
upozorňovateľom. 

Čo sa stane po nahlásení upozornenia?

Porušenia kódexu správania spoločnosti 
TRUMPF môžu nahlásiť aj tretie osoby. 
Postup pri upozorneniach tretích osôb je 
identický s postupom pri upozorneniach 
zamestnancov, pokiaľ je to právne možné.
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Ak si nie ste istý, či je vaše správanie v súlade s našimi zásadami správania, 
môžete svoje správanie skontrolovať na základe nasledujúcich otázok:

Ak zohľadníte tieto tipy, bude sa vaše správanie zhodovať s našimi zásadami správania. 

Lebo spoločnosť TRUMPF žije compliance a všetci sú pri tom!

Orientačná pomôcka

Čo by sa stalo, keby 
sa zajtra v novinách 
informovalo o vašom 
správaní? 

Boli by ste pripravení 
niesť dôsledky za vaše 
konanie? Ak máte 
pri príslušnej správe 
v novinách zlý pocit, mali 
by ste sa dištancovať od 
zamýšľaného správania 
alebo požiadať o radu. 
Takmer vždy sa dá 
potom vyhnúť porušeniu 
predpisov.

Čo Vám hovorí Vaša 
intuícia?

Počúvajte svoju intuíciu! 
Ten, kto koná podľa 
„vlastnej intuície“, robí 
často všetko správne. 
Vlastná intuícia môže byť 
preto dobrým meradlom. 

Radšej sa pýtať viac než 
menej! 

V sporných prípadoch 
sa obráťte na svojho 
vedúceho pracovníka, 
miestneho referenta 
pre compliance vo vašej 
dcérskej spoločnosti alebo 
na tím pre compliance.
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