Kodex profesionální etiky

KODEX PROFESIONÁLNÍ ETIKY
SPOLEČNOSTI CIE AUTOMOTIVE, S.A.

Kodex:

Kodex profesionální
etiky CIE

Revize:

03

Strana:

2 z 14

Obsah
1.

Úvod .......................................................................................................................................................... 3

2.

Cíle Etického kodexu.................................................................................................................................. 3

3.

Rozsah působnosti ..................................................................................................................................... 3

4.

Zásady chování .......................................................................................................................................... 4
4.1

Vystupování v souladu s etikou a právním řádem............................................................................. 4

4.2

Respektování osob a společnosti. ..................................................................................................... 4

o

Osoby ................................................................................................................................................. 4

o

Společnost ......................................................................................................................................... 5

o

Odvětví .............................................................................................................................................. 6

o

Zákazníci ............................................................................................................................................ 5

o

Akcionáři ............................................................................................................................................ 6

4.3

Zdraví a bezpečnost ........................................................................................................................... 6

4.4

Vztahy se správními organizacemi a třetími osobami ....................................................................... 7

o

Veřejná správa a regulační subjekty .................................................................................................. 7

o

Osobní dary a prospěch ..................................................................................................................... 8

o

Prevence korupce a podvodu ............................................................................................................ 7

o

Střet zájmů......................................................................................................................................... 8

o

Dodavatelé......................................................................................................................................... 9

o

o

Partnerské obchodní společnosti ...................................................................................................... 9
Financování ........................................................................................................................................ 9

4.5

Transparentnost, integrita a důvěrnost informací .......................................................................... 10

4.6

Daňové povinnosti a využití veřejných prostředků ......................................................................... 10

4.7

Využití zdrojů a aktiv........................................................................................................................ 11

4.8

Ochrana údajů ................................................................................................................................. 11

4.9

Duševní a průmyslové vlastnictví .................................................................................................... 12

5.

Výklad ...................................................................................................................................................... 12

6.

Porušení ................................................................................................................................................... 12

7.

Proces správy oznámení a dotazů vztahujících se na nesrovnalosti nebo porušení Etického kodexu ... 13

Vydáno a zkontrolováno: Komise pro sociální odpovědnost podniků

Schváleno: Správní rada

Datum: Říjen 2019

KODEX PROFESIONÁLNÍ ETIKY
SPOLEČNOSTI CIE AUTOMOTIVE, S.A.

Kodex:

Kodex profesionální
etiky CIE

Revize:

03

Strana:

3 z 14

1. Úvod
Společnost CIE Automotive, S.A. (dále “CIE Automotive, S.A.” nebo “Skupina”, bez rozlišení) je průmyslovou
skupinou, zaměřenou na procesy s vysokou přidanou hodnotou, která vyvíjí svou činnost v sektoru
automobilových dílů.
Řídící etické hodnoty společnosti CIE Automotive, S.A. se vypisují níže:
1. Orientace na externí a interní zákazníky a ochota pomoci.
2. Respektování základních práv osob, jejich schopnosti podnikat, vytvářet a inovovat,
spolupracovat a pracovat jako celek.
3. Schopnost dosáhnout cílů a dalších pokroků.
4. Pozitivní přístup ke změnám a k neustálému zlepšování.
5. Zodpovědnost a integrita osob v rámci jejich povinnosti vykonat dobrou práci.
6. Respekt k životnímu prostředí, vyvíjet úsilí na snížení jakéhokoli negativního dopadu.
7. Transparentnost prostřednictvím uveřejnění relevantních údajů o naší činnosti.
Komplementárně k těmto základním hodnotám chování skupiny společností, správní rada společnosti CIE
Automotive, S.A. považuje za vhodné schválit jistá pravidla chování, která budou tvořit náš Kodex
profesionální etiky (dále jen “Etický kodex” nebo “Kodex”, bez rozlišení). Tento kodex vyjadřuje hodnoty
společnosti, které budou pro naše chování coby profesionálů společnosti CIE Automotive, S.A. zásadními,
stejně tak budou obsahovat pravidla chování a všeobecný směr jednání, které budou sloužit k orientaci při
rozhodování skupiny v různých záležitostech.

2. Cíle Etického kodexu
Cílem Etického kodexu je poskytnout příručku o etickém chování a jeho zásadách, která je určena všem
osobám ve funkci poradců, osobám v řídící funkci, zaměstnancům a pracovníkům v rámci všech
společností náležících do skupiny společností (dále jen “osoby”), která stanovuje hodnoty a závazky pro
výkon pracovního úkonu, které jsou povinného plnění.
Stejně tak bylo toto vydání kodexu vypracováno s cílem přijmout požadavky, jak ze strany zájmové
skupiny, tak ze strany společnosti všeobecně, abychom mohli i nadále obstát naši pozici, coby příjemců
závazků a důvěry těchto osob, s důstojností.
Jedním z hlavních prvků udržujících naši reputaci na trhu je umět účinně reagovat na dané požadavky.
Každá osoba v této organizaci ji může ovlivnit v závislosti na způsobu, jakým vykonává svou činnost, a v
závislosti na vztazích, které navazuje v rámci své každodenní práce v kontaktu s ostatními osobami. Z
tohoto důvodu upevnění dané reputace závisí na osobách společnosti CIE Automotive, S.A. a na jejich
chování, které musí být transparentní, objektivní, čestné, zodpovědné, slušné a respektující.
Všeobecným sledováním reputace zajišťujeme, aby dosažené výsledky byly získány na základě dodržování
právních norem a v souladu s etickými principy a hodnotami, kterých chce skupina dosáhnout a přenášet je,
jak interně, tak externě, a které budou povinného plnění pro všechny osoby, které vystupují, přímo nebo
nepřímo, jménem a v zastoupení skupiny.

3. Rozsah působnosti
Tento Etický kodex je pro všechny osoby náležící do skupiny povinného plnění, a to bez výjimky. Všechny
osoby mají povinnost znát a plnit tyto normy chování, a jejich neznalost neomlouvá její neplnění, a to v
rámci žádné pravomoci.
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Stejně tak bude společnost CIE Automotive, S.A. podporovat, aby její partnerské obchodní společnosti
(joint-ventures, poskytovatelé služeb, zákazníci, dodavatelé a spolupracující společnosti) vystupovaly v
souladu s tímto kodexem a uplatňovaly etické programy, které budou koherentní s jejími standardy.
Skupina bude přijímat přiměřená opatření v případě, že bude prokázáno, že dané společnosti nedodržely
své politiky nebo povinnosti vyplývající ze smlouvy.

4. Zásady chování
4.1

Vystupování v souladu s etikou a právním řádem.
Společnost CIE Automotive, S.A. veřejně vyjadřuje svůj absolutní odpor vůči jakékoli protiprávní
a/nebo kriminální praktice, s tím, že dané praktiky jsou v jádru organizace zcela zakázány, a to bez
výjimky a bez omezení. Z tohoto důvodu se zavazuje interně vypracovat vnitřní předpisy a postupy,
které budou napomáhat plnění platných právních předpisů.
Všechny osoby, které jsou součástí společnosti CIE Automotive, S.A. budou mít povinnost:
 Vykonávat svou funkci v organizaci za důsledného dodržování platných právních předpisů a
vyvarováním se jakékoli praktiky, která by nebyla z etického hlediska, řídíme-li se přísnými
kritérii ohledně etické upřímnosti a integrity, přijatelná.
 V rámci svého příslušného rozsahu působnosti přijímat, plnit a respektovat veškeré politiky,
procesy a soubory norem skupiny .
 Jednat jasně a transparentně, a zajistit, aby žádné vystupování nemohlo být považováno za
podvodné.
Kromě toho, skupina se zavázala k dodržování Programu 2030 pro udržitelný rozvoj, který byl
odsouhlasen Organizací spojených národů v roce 2015, a z toho důvodu začlenila do své obchodní
strategie Cíle udržitelného rozvoje.

4.2

Respektování osob a společnosti.
o Osoby

 Pracovní prostředí bez obtěžování a diskriminace
Společnost CIE Automotive, S.A. se zavazuje zachovat své pracovní prostředí bez
sexuálního či jakékoli jiného obtěžování, ať už se jedná o obtěžování ze strany jednoho
zaměstnance vůči druhému, nebo ze strany zaměstnance vůči zákazníkovi nebo
poskytovateli služeb a naopak, a přijímá povinnost zajistit, aby bylo se všemi osobami
zacházeno spravedlivě a s důstojností. A tímto tedy nebudou tolerovány žádné
diskriminační praktiky vztahující se na rasu, barvu, pohlaví, věk, náboženství, etnický nebo
zeměpisný původ, postižení nebo z jakéhokoli jiného neoprávněného důvodu. Nicméně,
diferenciace osob v závislosti na jejich profesionálních schopnostech nebo kvalitách, které
jsou pro jistou pracovní pozici požadovány, nebude považována za případ diskriminace.

 Ohled na lidská práva
Kromě plnění platných právních norem, použitelných v rámci všech území, na kterých
společnost vyvíjí svou činnost, se společnost CIE Automotive, S.A. zavazuje také k
respektování mezinárodně uznaných lidských práv, která zahrnují práva uvedená v
Mezinárodní listině lidských práv, a principy vztahující se na práva ustanovená v
prohlášení Mezinárodní organizace práce. Kromě toho, společnost CIE Automotive, S.A.
splňuje všech 10 zásad Global Compact.
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 Sladění pracovního života
Skupina respektuje osobní a rodinný život osob a bude podporovat politiky umožňující
sladění, která budou usnadňovat lepší rovnováhu mezi nimi a pracovní odpovědností
skupiny.

 Zásada rovných příležitostí
Podporovat a nabízet ty samé příležitosti k dosažení pracovního místa a profesnímu
rozvoji jsou hlavní principy skupiny, a to prostřednictvím podporování podnikové kultury
zakládající se na zásluhách.

o Zákazníci

Politika společnosti CIE Automotive, S.A. spočívá ve vyhotovení nabídky zboží a služeb
klientským společnostem, které jsou vysoké kvality, a za přiměřenou cenu a za dodržení
sjednaných dodacích lhůt.
Z tohoto důvodu musí být všechny budoucí profesionální vztahy založeny na vzájemné důvěře a
respektu. V souladu s tímto principem, veškerá jednání a rozhodnutí se budou realizovat v
souladu s procesními požadavky, s objektivními standardy a kritérii, a veškerá jednání budou
vždy nestranná a komplexní, s vyvarováním se přijímat neoprávněná či svévolná rozhodnutí,
která by omezovala zásadu rovných příležitostí. To vše s cílem dosáhnout co nejvyšší kvality,
znamenitosti při poskytování služeb a s cílem rozvíjet dlouhodobé vztahy, které budou založeny
na vzájemné důvěře a respektu.
Ve smluvních vztazích s klientskými společnostmi bude podporována transparentnost a
poskytnutí dostatečných, pravdivých, přiměřených a vhodných informací.

o Společnost

 Darování a projekty se sociálním podtextem
Zavazujíc se k pokroku a prosperitě komunit, se kterými je společnost ve vztahu,
společnost CIE Automotive, S.A., se aktivně podílí na jejich rozvoji, a to prostřednictvím
dárcovství a prostřednictvím projektů se sociálním a kulturním podtextem.
Na veškerá dárcovství musí být udělena nezbytná povolení a musí být zapsána do účetních
záznamů skupiny, zároveň je zcela zakázáno dárcovství či finanční příspěvky jakékoli
povahy destinované ve prospěch organizací, které se věnují, jakýmkoliv způsobem,
realizaci trestné činnosti.

 Ochrana životního prostředí
Hlavními hodnotami, ke kterým se společnost CIE Automotive, S.A. připojuje, jsou respekt
a ochrana životního prostředí, a stejně tak se zavazuje plnit, za každých okolností,
příslušné právní předpisy platné na každém jednotlivém území, na kterém vykonává svou
činnost, a zavazuje se vést svou činnost takovým způsobem, který bude představovat
minimální negativní dopad na životní prostředí.
V důsledku výše uvedeného musí všechny osoby náležící do skupiny respektovat životní
prostředí, musí rozumně využívat přírodních zdrojů, a za účelem snížení dopadu na životní
prostředí, vyplývajícího z různých procesů průmyslové činnosti společnosti CIE
Automotive, S.A., musí využít všechny dostupné kontrolní mechanismy.
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 Stavba
Ve společnosti CIE Automotive, S.A. se zavazujeme zaručit udržitelné hospodaření. V
tomto smyslu se zavazujeme realizovat veškeré naše stavby v souladu s platnými zákony.
Z výše uvedených důvodů se musíme všichni ujistit, že budoucí možné výstavby, ať už se
jedná o výstavby místní či městské, anebo provinční, autonomní nebo státní povahy,
budou v souladu s právními předpisy.

 Boj proti pašování
Naše společnost CIE Automotive, S.A. se zavazuje, prostřednictvím prosazování
osvědčených postupů chování mezi všemi osobami, respektovat platné zákony a soubory
norem týkající se importu a exportu zboží.

o Akcionáři

Úmyslem CIE Automotive, S.A, je vytváření trvalých hodnot, které budou přínosem pro veškeré
akcionáře, a soulad zájmů všech složek akcionářů.
Společnost CIE Automotive, S.A. se zavazuje poskytovat všem akcionářům vhodné informace, a
to transparentním způsobem, zcela, pravdivě a s přesností, a zavést dynamické nástroje pro
komunikaci s danou skupinou.
Jednání osob, náležících do CIE Automotive, S.A., jsou zaměřena na ochranu a navýšení hodnoty
investic našich akcionářů, a to obdržením přiměřené návratnosti dané investice.

o Odvětví

Společnost CIE Automotive, S.A. se zavazuje důsledně dodržovat právní předpisy v oblasti
ochrany hospodářské soutěže. Zároveň se skupina zavazuje dosáhnout svých obchodních cílů
etickým, zákonným a legálně bezchybným způsobem, a použít právní úpravu hospodářské
soutěže, která bude spravedlivá a nestranná a bude za každých okolností dodržovat příslušné
právní normy.

Společnost CIE Automotive, S.A. se nebude účastnit hovorů, jednání, dohod, projektů nebo
paktů s aktuální či potenciální konkurencí, týkajících se cen, obchodních podmínek, nabídek,
rozdělení trhu nebo jakékoli jiné činnosti, která by omezila nebo mohla omezit volnou a
otevřenou hospodářskou soutěž.

4.3

Zdraví a bezpečnost
Společnost CIE Automotive, S.A. vyjadřuje svůj závazek dodržet vnitřní soubor norem a protokolů
zavedených v rámci bezpečnosti a zdraví, a vždy bdít nad ochranou všech osob, které by mohly být
činností skupiny postihnuty.
V tomto smyslu řídí skupina svou činnost, s úmyslem dosáhnout vysoké úrovně bezpečnosti ve
svých postupech, instalacích a službách, se zvláštním ohledem na ochranu nejen osob patřících do
skupiny, ale také společníků a společnic, dodavatelů, poskytovatelů služeb, zákazníků a místní
komunity. Kromě toho přijímá preventivní opatření stanovené platným právním řádem každé země
a přebírá závazek, že veškeré osoby, které budou muset vykonat nějakou službu v jejich instalacích
a na jejich pracovních místech, budou vykonávat danou činnost za optimálních bezpečnostních a
zdravotních podmínek.
Společnost CIE Automotive, S.A. poskytuje potřebné zdroje a vzdělávání všem osobám, aby tyto
mohly vykonávat svou činnost bezpečně a ve zdraví prospěšném prostředí. Na druhou stranu,
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všechny osoby, které budou vykonávat svou činnost v rámci středisek CIE Automotive, S.A. (ať už se
jedná o vlastní zaměstnance nebo subdodavatele) mají, za účelem zamezit a minimalizovat pracovní
rizika, povinnost znát a dodržovat normy vztahující se na bezpečnost a zdraví na pracovním
prostředí.
V neposlední řadě je zcela zakázána produkce, konzumace, koupě, prodej, obchodování či držení
látek v instalacích společnosti, jakými jsou alkoholické nápoje, povzbuzující prostředky, drogy a další
omamné látky.

4.4

Vztahy se správními organizacemi a třetími osobami
o Veřejná správa a regulační subjekty

Profesionální vztahy, které společnost CIE Automotive, S.A. zakládá s jakýmkoli veřejným,
úředním subjektem, úřady nebo jejími zástupci, ať už národními nebo mezinárodními, musí být
založeny na principu respektu k institucím, transparentnosti, integritě, spolupráci a dodržování
etiky.
Ze strany skupiny je podporována maximální spolupráce a úsilí všech osob u všech vyšetřování,
výzev nebo zásahů, kterých bude ze strany veřejné správy potřeba.
Společnost CIE Automotive, S.A. vyjadřuje svou politickou nestrannost a prohlašuje, že
nefinancuje žádné politické strany ani jejich zástupce nebo kandidáty/ky, a to ani přímo, ani
nepřímo, ani ve Španělsku, ani v zahraničí. Všechny osoby, které budou mít zájem účastnit se
politické činnosti nebo činnosti spojené s veřejnými věcmi, budou vykonávat takovou činnost
pouze za svou osobu a mimo pracovní dobu.

Všeobecně platí, že uplácení úředníků a veřejných orgánů za účelem urychlení procesů řízení je
zcela zakázáno. Nicméně,vezmeme-li na vědomí, že v rámci jistých pravomocí jsou takové
úplaty považovány za povolené, v závislosti na konkrétní zemi, kde se nacházíme, musí být
taková možná úplata předem konzultována s Komisí pro sociální odpovědnost podniků.

o Prevence korupce a podvodu

Společnost CIE Automotive, S.A. ve vztahu k zákazníkům, poskytovatelům služeb, společníků a
obchodních společníků a úředníků nebo veřejných institucí, národních nebo mezinárodních
zcela zakazuje jakékoli korupční chování nebo praktiky, podplácení nebo obchodování s vlivem,
včetně praní peněz.
Z tohoto důvodu, osoby patřící do společnosti CIE Automotive, S.A. nemohou, ve vztahu k
třetím osobám, nabízet ani přijímat dary či pozornosti, které by přesahovaly symbolickou
hodnotu nebo by mohly být interpretovány jako pokus o nepatřičné ovlivnění obchodního,
profesionálního nebo správního vztahu.
Do tohoto zákazu se nezahrnují náklady nebo pozornosti, které lze na trhu považovat za běžné
nebo obvyklé, a které jsou v závislosti na jejich povaze, četnosti a počtu v rozumné výši. V
každém případě musí být povoleny přímým nadřízeným.
Stejně tak je zakázáno dávat veřejným zástupcům dárky, pozornosti nebo výhody, přímo či
nepřímo, za účelem dosažení jejich vlivu ve prospěch společnosti CIE Automotive, S.A. Stejně
tak je zcela zakázáno zneužít osobního vztahu za účelem ovlivnit nepovoleným způsobem jistou
odpovědnou osobu či úředníka.
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Nejen, že je zakázáno nabízet, slíbit nebo dát hodnotnou věc, ale také je zakázáno žádat o ni,
přijmout ji nebo obdržet ji coby protihodnotu za výkon nebo neuskutečnění nějakého úkonu ve
prospěch třetí osoby nebo jako výhodu pro jakoukoli třetí osobu.
Mezi tyto trestné činy patří také následující chování:
-

"Tajné“ platby: pokud se jedná o třetí osobu, která obdrží něco hodnotného, což je určeno
jistému úředníkovi, a tato třetí osoba funguje jako zprostředkovatel pro předání této
hodnotné věci úředníkovi.

-

Platby pro urychlení řízení (úplaty): Malé platby, které může úředník požadovat pod
záminkou urychlení nebo zaručení plnění svých běžných pracovních úkonů. Tyto platby jsou
v některých zemích zcela běžné, všeobecně vzato jsou však společností CIE Automotive, S.A.
zcela zakázány, a pro případ, že nastane taková situace, možná platba musí být předem
konzultována u Komise pro sociální odpovědnost podniků.

Jakákoli dohoda s třetími osobami, z které vyplývá jakákoli platební povinnost vůči společnosti
skupiny, musí být sepsána písemnou formou a musí zahrnovat dostatečně detailní popis dané
služby, a musí počítat s autorizací příslušné osoby určené v závislosti na systému a procesech
vlastních dané společnosti.
Jakákoli platba, kterou musí společnost uhradit, bude realizována prostřednictvím šeku
nominální hodnoty nebo bankovním převodem, kdy je zcela zakázáno hrazení v hotovosti nebo
šekem na doručitele, aniž by o něm existovalo jakékoli potvrzení. Poslední dva platební
způsoby se budou používat jen minimálně a budou se omezovat na malé částky.
Jakákoli přímá nebo nepřímá platba provizí nebo jakékoli jiné odměny za účelem získání
objednávek či jakékoli jiné obchodní výhody je zcela zakázána. Výjimkou z výše uvedeného jsou
platby obchodním zástupcům společnosti CIE Automotive, S.A., které jsou uhrazeny následkem
rozvoje jejich činnosti ve prospěch skupiny, vždy za předpokladu, že se řídí platným právním
řádem.

o Osobní dary a prospěch

V žádném případě se nebudou přijímat finanční nebo věcné dary, půjčky, individuální zisky
nebo úkony třetích fyzických či právnických osob, spojených s činností společnosti CIE
Automotive, S.A., které by ve vztahu k ostatním zájmovým skupinám mohly znamenat ztrátu
nezávislosti a rovnosti.
Do kategorie dar spadá jakýkoli prvek, který přináší individuálním způsobem výhody, těmito
jsou neinstitucionální dary, provize či profesní sliby.

o Střet zájmů

Základem pro rozhodování a obchodní činnost společnosti musí být zisk společnosti CIE
Automotive, S.A., a tyto nesmí zakládat na osobní úvaze či osobním vztahu.
Střet zájmů vzniká v momentě, kdy se osobní zájmy osob, které náleží přímo či nepřímo do CIE
Automotive, S.A., nachází v rozporu nebo konfliktu se zájmy skupiny, pokud zasahují do výkonu
profesionálních povinností a odpovědností, nebo pokud jsou takové osoby zataženy do nějaké
ekonomické transakce či operace skupiny.
Za tímto účelem, jakákoli osoba, která zjistí, že se nachází v potenciálním střetu zájmů
zapříčiněném činností vykonanou mimo skupinu, z důvodu rodinných vztahů, z důvodu
vlastního majetku nebo z jakéhokoli jiného důvodu, musí to okamžitě oznámit na oddělení
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lidských zdrojů nebo na oddělení compliance, aby toto posoudilo existenci či neexistenci
daného střetu, a případně, aby vyloučilo danou osobu z jakéhokoli zásahu do věci, ve vztahu ke
které daný střet zájmů existuje.
Stejně tak, osoby, které spadají do výkonné rady, a s nimi propojené osoby (pod pojmem
propojená osoba chápeme manžele nebo osoby v analogickém afektivním vztahu, předci,
potomci a sestra a bratr určitého zaměstnance a jeho/jejího manžela/ky, manželé/ky předků a
potomků a společnosti, které jsou pod přímou či nepřímou kontrolou daného zaměstnance
nebo jiné ustanovené osoby) na základě pracovního vztahu se společností CIE Automotive, S.A.,
nebudou moci vykonávat úkoly, práce nebo služby, vlastním ani cizím jménem, ve prospěch
společností v daném odvětví nebo společností, které vykonávají činnost, která by mohla být
přímou či nepřímou konkurencí vůči společnosti CIE Automotive, S.A.
Všechny osoby, které jsou součástí společnosti CIE Automotive, S.A., které jsou s poskytovateli
služeb, zákazníky, a/nebo konkurencí v majetkovém vztahu, přímo nebo prostřednictvím
příbuzné osoby, musí o tom oznámit na oddělení lidských zdrojů nebo na oddělení compliance,
a to prostřednictvím přílohy číslo I.

o Partnerské obchodní společnosti

Strategická partnerství umožňují společnosti CIE Automotive, S.A. možnost lepšího obeznámení
se s trhem a možnost lepší adaptace na něj. Partnerské společnosti jsou v rámci procesu
objektivního a nestranného výběru vybrány na základě příslušných due diligence („kompletního
prověření“).
Osoby, které jsou součástí CIE Automotive, S.A., musí splnit vnitřní soubor norem vztahující se
na výběr obchodních společníků, pomáhat jim s obeznámením se s tím, co se od nich ze strany
skupiny očekává a jednat v souladu s platným souborem norem, oznámit jakékoli podezření
ohledně jakékoli partnerské obchodní společnosti týkající se výskytu možnosti nedodržení
standardů skupiny nebo smluvních povinností, a spolupracovat při všech auditech a
vyšetřováních, kterých se účastní.

o Dodavatelé

Vztahy s dodavatelskými společnostmi CIE Automotive, S.A. se zakládají na vzájemně přijatých
podmínkách dodržování respektu a rovných příležitostí.
Z tohoto důvodu, proces výběru dodavatelských společností, poskytovatelů služeb a
spolupracujících společností s CIE Automotive, S.A. se bude rozvíjet nestranně a objektivně a za
použití kritéria kvality, nákladů a sociální odpovědnosti, a vyvarováním se, během daného
výběru, jakéhokoli střetu zájmů nebo protekcionářství.
Skupina bude po dodavatelských společnostech požadovat podpis dokumentu s názvem
“Závazek společenské odpovědnosti ze strany dodavatele” Stejně tak bude podporovat vývoj
auditů, kterých by mohlo být potřeba k identifikaci a opravě nedostatků nebo slabin v
systémech interní kontroly dodavatelských společností, poskytovatelů služeb a spolupracujících
společností.

o Financování

Společnost CIE Automotive, S.A. se zavazuje dohodnout co nejvýhodnější podmínky v souladu s
potřebou investic a s tržními podmínkami, pod podmínkou, že financování a finanční zdroje
určené na projekt budou proporční a adekvátní povaze projektu, a budou zcela plnit podmínky
stanovené finančními smlouvami.
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Transparentnost, integrita a důvěrnost informací
Všechny osoby, které jsou součástí společnosti CIE Automotive, S.A. musí jednat čistě a
transparentně, a musí dohlížet nad realizovatelností a přesností finanční a nefinanční informace,
stejně tak nad interními informacemi a informacemi, které se filtrují na trh, a musí podávat
pravdivé, kompletní, srozumitelné a přesné informace.
Žádná osoba společnosti CIE Automotive, S.A. nebude úmyslně poskytovat chybné, nepřesné a
mylné informace, které by mohly vést své příjemce k omylu, a/nebo které by mohly ovlivnit
burzovní hodnotu skupiny.
Za tímto účelem se dále vypisují specifické normy, které jsou určeny všem osobám, které se podílí
na procesu zpracování finančních a nefinančních informací společnosti CIE Automotive, S.A.:
 Během procesu zpracování informací jednat upřímně a s náležitou péčí.
 Zaručit, že veškeré zaregistrované informace vychází ze skutečně realizovaných transakcí a
operací, které byly včas zaznamenány.
 Zaručit, že informace je zaznamenána s přesností a věrně odráží úplnost operací.
 Zaznamenat a vypracovat dané informace v souladu se zákony a jejich platnými úpravami, a
v případě finančních informací v souladu s všeobecně přijatými principy v rámci účetnictví.
 Dodržovat veškeré politiky a postupy skupiny a dodržovat účinný systém vnitřní kontroly.
 Obnovovat a zachovat veškeré znalosti potřebné pro výkon činností vlastních procesu
zpracování informací.
 Za účelem opravy opravit nebo informovat o jakékoli chybě, která by ovlivnila věrohodnost
informace.
 Dle potřeby informovat o jakékoli situaci, která by znamenala porušení zde uvedených
norem, Komisi k vyhodnocení auditů nebo Komisi pro sociální odpovědnost podniků, obě
závislé na správním orgánu CIE Automotive, S.A.
Povinnost dodržet zde uvedené normy nezprošťuje povinnosti dodržet ostatní normy sepsané v
Etickém kodexu.
Osoby nesmí zneužít důvěrné informace, nesmí je použít ani k vlastnímu prospěchu, ani k
prospěchu třetích osob. Obzvláště až do doby, kdy bude uveřejněna informace o finančním
výsledku společnosti CIE Automotive, S.A., o jejích aktivitách, plánech, kontaktech, prezentaci
výrobků nebo plánovaných operacích, je taková informace považována za důvěrnou a náleží pouze
skupině.
Pouze pověřené osoby mohou být v kontaktu s analytiky a tiskem. Jakákoli informace, která bude
předána komunikačním médiím a bude finanční povahy nebo takové povahy, která by mohla
ovlivnit mínění osob příjemců o hodnotách společnosti, musí být předem schválena k tomu
pověřenou osobou.

4.6

Daňové povinnosti a využití veřejných prostředků
Společnost CIE Automotive, S.A. zaručuje plnění daňových povinností a povinností spojených se
sociálním zabezpečením, které jsou pro ni v souladu s platným souborem zákonů (podání daňového
přiznání, platba poplatků, záznam operací podléhajících daňové povinnosti, platba poplatku
sociálního zabezpečení atd.) povinného plnění.
Tímto je zcela zakázáno neoprávněné vyhýbání se platební povinnosti, nebo získání neoprávněných
zisků na úkor veřejných financí ze strany skupiny; stejně tak vyhýbání se platbě poplatků sociálního
zabezpečení a poplatků sociálního zabezpečení spolu s pokrytím pracovních rizik, neoprávněné
navrácení takových poplatků nebo využití neoprávněných srážek z jakéhokoli důvodu.
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Na druhou stranu je také zcela zakázáno žádat jménem CIE Automotive, S.A. veřejnou správu o
finanční podporu, odpočty nebo finanční pomoc, a to prostřednictvím falšování údajů nebo
podmínek jakéhokoli druhu ve prospěch CIE Automotive, S.A. Pokud by byl daný úkon přímo
navržen úředníkem nebo veřejným orgánem, musí být okamžitě odmítnut a ihned oznámen
přímému nadřízenému.
Společnost CIE Automotive, S.A. musí operovat v rámci zásad transparentnosti a pravdivosti,
obzvláště v případě žádostí, použití a ospravedlnění finančních podpor, musí vždy podávat pravdivé
a přesné informace, a musí dohlížet nad konečným použitím požadované finanční podpory. Stejně
tak je zcela zakázáno použít danou podporu nebo veřejný fond za jiným než stanoveným účelem.

4.7

Využití zdrojů a aktiv
Všechny osoby náležící do CIE Automotive S.A. mají odpovědnost a povinnost chránit aktiva skupiny
před jejich škodou, ztrátou, krádeží nebo neoprávněným použitím.
Aktiva, která skupina poskytuje osobám náležícím do skupiny, se nesmí využívat pro osobní nebo
mimopracovní účely nebo pro činnost, která není přímo spojena se zájmy skupiny.

 Zpřístupnění aktiv
Osoby, které náleží do CIE Automotive, S.A., musí v rámci výkonu svých funkcí dohlížet nad
integritou aktiv skupiny, a to za účelem jejich ochrany a nepoškození možných věřitelů.
Za tímto účelem budou chránit a dohlížet nad aktivy, která jim jsou k dispozici nebo ke kterým
mají v rámci plnění svých funkcí přístup, a budou je používat způsobem, který bude adekvátní
účelu, pro který byly poskytnuty. Obzvláště je zakázáno zcizit, převést, předat, skrýt atd.
jakýkoliv majetek, který je ve vlastnictví CIE Automotive, S.A., k čemuž by mohlo za účelem
vyhnutí se plnění odpovědností vůči úvěrovým institucím dojít.

 Užívání elektronických prostředků
Obzvláště, aniž by tak byly dotčeny ostatní normy a zákazy obsažené ve specifických návodech k
užívání pro každé jednotlivé zařízení, osoby, které jsou součástí CIE Automotive, S.A. mají
povinnost zodpovědně využívat jim poskytnuté zdroje a prostředky ke zpracování dat, které
budou přizpůsobeny dle kritéria bezpečnosti a účinnosti, s vyloučením jakékoli možnosti
neoprávněného použití, akce nebo funkce takových dat nebo jakékoli možnosti, která by byla v
rozporu s normami nebo pokyny danými CIE Automotive, S.A.
Stejně tak je zcela zakázáno instalovat nebo používat programy nebo aplikace, jejichž užívání by
porušovalo zákon, které by neměly příslušné licence k užívání nebo by mohly poškodit, zničit,
změnit, znehodnotit nebo poničit systém CIE Automotive S.A. Nebo systém třetí strany.
Pokud musí osoby při výkonu svých funkcí použít aplikaci nebo počítačový systém poskytnutý
třetí stranou, mají povinnost dodržet normy stanovené za tímto účelem a je zcela zakázán
neoprávněný přístup do cizího počítačového systému.

4.8

Ochrana údajů
Osoby náležící do CIE Automotive, S.A. mají povinnost zachovávat ve vztahu k informacím, které
získaly následkem výkonu své práce, mlčenlivost, s výjimkou souhlasu uděleného ze strany
dotčených osob a v případě, kdy by existovala povinnost ji nedodržet následkem zákonné
povinnosti nebo soudního nebo správního rozhodnutí. V žádném případě nesmí být takové údaje
použity pro účely jiné než dané zákonem nebo obsažené ve smlouvě.
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Získání, zachování, užívání nebo seznámení třetích osob s osobními údaji musí probíhat způsobem,
který bude respektovat danou osobu, a bude v souladu se zákonným ustanovením.
Povinnost zachovat mlčenlivost přetrvává i v případě, kdy osoby již neposkytují své služby nebo již
nebudou náležet do skupiny. Obzvláště, správní rada CIE Automotive, S.A. a její dceřiné společnosti
musí dodržet povinnost zachovávat mlčenlivost, která je vzhledem k jejich výkonu činnosti, funkcí a
pravomocí, jménem a v zastoupení, na účet a ve prospěch skupiny, vlastní jejich funkci.
Co se týče ochrany osobních údajů, společnost CIE Automotive, S.A. klade speciální důraz na
zajištění práva na soukromí, a to prostřednictvím ochrany osobních údajů, které mu byly poskytnuty
ze strany zaměstnanců, zákazníků, společníků, dodavatelů, spolupracujících společnosti,
poskytovatelů služeb, institucí a veřejnosti všeobecně.
V tomto smyslu, všechny osoby mají povinnost respektovat a dodržovat soubor norem o ochraně
údajů a aktivně přispívat k zajištění osobních dat a přístupu k nim ze strany třetích osob.

4.9

Duševní a průmyslové vlastnictví
Všechny osoby, které jsou součástí CIE Automotive, S.A. mají povinnost respektovat a uchovat
práva na duševní a průmyslové vlastnictví, jak jejich vlastní (jejichž vlastníkem je skupina nebo má
právo na jejich užívání z jakéhokoli důvodu), tak třetích osob.
Tímto je zakázáno pořizovat kopie patentů, zaregistrovaných průmyslových návrhů a/nebo
rozlišovacích znaků, jejichž vlastníkem je třetí osoba; stejně tak kopírovat, padělat, šířit nebo
veřejně oznámit literární, umělecké nebo vědecké dílo bez souhlasu vlastníka příslušných práv
duševního vlastnictví.

5. Výklad
Jakékoli pochyby, které by mohly být odvozeny z výkladu tohoto Etického kodexu, budou vyřešeny
vedením oddělení lidských zdrojů příslušné společnosti.
Za účelem adekvátního výkonu dozoru ze strany Komise pro sociální odpovědnost podniků, oddělení
lidských zdrojů ve spolupráci s oddělením compliance má povinnost zaslat dané komisi jednou za rok
zprávu o plnění tohoto Etického kodexu a o rozhodnutí přijatých v rámci jeho výkladu. Komise pro
sociální odpovědnost podniků bude moci určit všeobecná kritéria výkladu.

6. Porušení
Žádná z osob, patřících do CIE Automotive, S.A. není oprávněna k porušení norem a k ustanovení
tohoto Etického kodexu, a to ani jako odpověď na příkaz jakéhokoli přímého nadřízeného. Porušení
norem tohoto Etického kodexu bude vést v souladu s platným právním řádem k použití sankcí.
Zodpovědným orgánem za kontrolu řádného plnění Kodexu chování je Komise pro sociální odpovědnost
podniků, která závisí na rozhodnutí správní rady CIE Automotive, S.A.
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7. Proces správy oznámení a dotazů vztahujících se na nesrovnalosti
nebo porušení Etického kodexu
Za účelem podpory plnění povinností vyplývajících z kodexu, a stejně tak norem z něho vyplývajících,
stanovila společnost CIE Automotive, S.A. proces pro správu oznámení a dotazů vztahujících se na
nesrovnalosti nebo porušení Etického kodexu.
Společnost CIE Automotive, S.A. usnadňuje všem osobám, které jsou součástí organizace nebo zájmové
skupiny, možnost konzultovat pochyby a možnost oznámit v souladu se svým jednacím řádem
nesrovnalosti a porušení etiky, integrity nebo skutečností, které jsou v rozporu s normami stanovenými
Etickým kodexem, a to prostřednictvím následujících možností:
- Elektronická cesta kontaktu: whistleblowerchannel@cieautomotive.com
- Poštovní adresa na Oddělení compliance:
Alameda Mazarredo 69, 8º. C.P. 48009 Bilbao (Bizkaia), España.
- Informace a komunikační kanál na intranetu a na webu společnosti.
Veškerá oznámení nebo dotazy musí být realizovány anonymně, stejně tak musí zahrnovat popis
daného oznámení či dotazu. Vyřízení takových oznámení či dotazů přísluší oddělení compliance a
budou prostudovány a bude se s nimi zacházet důvěrným způsobem. S údaji dotčených osob bude
zacházeno v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními určenými na ochranu údajů v rámci
dotyčné země.
Nebudou tolerovány žádné represálie vůči osobám, které je předložily, v dobré víře, za účelem
oznámení možné porušení nesrovnalostí. Existence etického kanálu nezabraňuje sdělení možných
důležitých nesrovnalostí v rámci využití ostatní mechanismů.
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PŘÍLOHA I

SPOLEČNOST CIE AUTOMOTIVE, S.A.
[ Nebo společnost příslušné skupiny]

Určeno vedoucímu/vedoucí oddělení lidských zdrojů podniku a oddělení compliance.

V [místo], dne [datum]

Pan/paní: ________________________________________________________________________
za společnost CIE Automotive, S.A. [ nebo společnosti
dodavatelskou společností/zákazníkem/konkurencí:

příslušné skupiny], prohlašuji, že se

________________________________________________________________________________
mne pojí má pozice (*) ______________________ , což tímto pro dané účely oznamuji.

[podpis]

*Vlastník
*Akcionář
*Příbuzenský vztah
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