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Účel Etického kódexu a zásad spávania 

 

 
Tento kódex umožňuje Exclusive Group * zdieľať etické princípy so zástupcami, 

obchodnými partnermi a zástupcami tretích strán.  

Účelom dokumentu je zvýšiť povedomie o etických hodnotách a zaistiť, aby obchodné 

praktiky boli vždy etické. 

Žiadame zástupcov Exclusive Group *, obchodných partnerov a tretie strany, aby 

dodržiavali etické a organizačné hodnoty skupiny, presadzovali ich a riadili sa nimi pri 

svojom konaní a rozhodovaní počas spolupráce s členmi Exclusive Group *. Tento 

dokument ďalej vysvetľuje 7 etických zásad, ktoré zdieľame s našimi zástupcami, 

obchodnými partnermi a zástupcami tretích strán. Žiadame vašu spoločnosť, aby tieto 

zásady ctila, aby sme mohli spolupracovať.  

 

So zástupcami, obchodnými partnermi a tretími stranami, ktoré sa dopustia neetického 

alebo nezákonného konania pri obchodovaní so skupinou Exclusive Group *, bude 

ukončená spolupráca. V prípade nutnosti Exclusive Group * postúpi tieto prípady 

príslušným štátnym orgánom.  
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7 etických princípov  
 

Zástupcovia Exclusive Group *, obchodní partneri a tretie strany musia vždy dodržiavať 

najvyššie štandardy etického správania. 

V Exclusive Group* je to týchto 7 princípov: 

• Poctivosť a integrita 

• Férové obchodné praktiky  

• Dôveryhodnosť dát  

• Profesionálne správanie 

• Odbornosť a pridaná hodnota  

• Sociálny rešpekt  

• Starostlivosť o životné prostredie  

Tieto princípy sú návodom toho, ako by sme mali obchodovať.  

Poctivosť a integrita 

Dodržiavanie pravidiel a predpisov 

Naši zástupcovia, obchodní partneri a tretie strany musia poznať aktuálne platné pravidlá 

a predpisy a musia sa s nimi riadiť. Nejde len o to, aby sme sa vyhli pokutám alebo 

trestnému stíhaniu, ale aj o zachovanie našej dobrej povesti.  

Porozumieť miestnym zákonom môže byť niekedy ťažké, rovnako ako pochopiť, ako 

môžu zákony USA alebo európske právo zasahovať do našich aktivít. V každom prípade 

sme povinní tieto pravidlá dodržiavať.  

Poctivosť, integrita a lojalita v každodennej prevádzke pri rozhodovaní a podnikaní 

Okrem dodržiavania zákonov tiež žiadame všetkých našich zástupcov, obchodných 

partnerov a tretie strany, aby pri obchodovaní postupovali čestne, bezúhonne a lojálne. 
Na poctivosť musíme dbať pri všetkých našich obchodných aktivitách. Informácie 

poskytované našim obchodným partnerom, alebo ktoré s nami zdieľajú, musia byť vždy 

pravdivé a nikdy zavádzajúce.  
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Férové obchodné praktiky 

Korupcia, podplácanie, pranie špinavých peňazí, sprenevera sú striktne zakázané 

Akákoľvek nezákonná platba za účelom získania obchodnej výhody je neprijateľná 

v akejkoľvek situácii bez ohľadu na kontext alebo geografickú oblasť.  

Exclusive Group* musia dodržiavať americký zákon o zahraničných korupčných 

praktikách (Foreign Corrupt Practice Act), ktorý zdôrazňuje tieto základné pravidlá 

platné pre všetkých zamestnancov a partnerov Exclusive Group* (platí aj pre našich 

zástupcov, obchodných partnerov a tretie strany): 

 

• Je prísne zakázané odsúhlasiť, ponúkať alebo poskytovať čokoľvek hodnotné 

(hotovosť, peňažné ekvivalenty, dary, charitatívne príspevky, granty, 

sponzorstvo, výlety, investície, zábavu, ubytovanie, záväzky investovať do 

podnikov, ktoré nesúvisia s dohodou s treťou stranou, a čokoľvek iné s hmotnou 

či nehmotnou hodnotou) zahraničnému alebo lokálnemu štátnemu úradníkovi, za 

účelom získania alebo udržania zákazky, získania konkurenčnej výhody, alebo 

zaistenie zákazky pre niekoho iného; 

• Žiadnemu zahraničnému ani lokálnemu štátnemu úradníkovi by nemali byť 

poskytované platby v hotovosti; 

• Akákoľvek platba, dar alebo výhoda poskytnutá súkromnej osobe (neštátnemu 

pracovníkovi), či už priamo alebo nepriamo, musí byť primeraná a obvyklá, 

nesmie byť premrštená alebo neprimeraná; 

• Korupcia, úplatky a pranie špinavých peňazí, sprenevera, nezákonné alebo 

podvodné prostriedky podnikania a zaistenia neoprávnenej výhody sú prísne 

zakázané. V prípade akýchkoľvek pochybností a primeranosti obchodných 

praktík sa od zamestnancov vyžaduje, aby takúto záležitosť nahlásili svojim 

nadriadeným a/alebo vrcholovému manažmentu.  

 

Okrem týchto pravidiel má spoločnosť vlastné „Pravidlá pre nakladanie s darmi“ (Gifts 

and Entertainment Policy), ktoré obsahujú zásady pre zamestnancov Exclusive Group* 

pre nakladanie s obchodnými darmi a ďalšími pôžitkami poskytovanými alebo 

prijímanými našou spoločnosťou a osobami konajúcimi v jej mene. V žiadnom prípade 

nesmú naši zástupcovia, obchodní partneri ani zástupcovia tretích strán obdarovávať 

nikoho menom dcérskych spoločností Exclusive Group*.  

Na druhú stranu sa od zamestnancov Exclusive Group* požaduje, aby neprijímali dary ani 

výhody od obchodných partnerov/tretích strán, s výnimkou obchodných obedov/večerí, 

platených obchodným partnerom (obchodný partner musí byť prítomný počas jedla 

a nemalo by sa tak diať často), ďalej okrem pozvánok na semináre alebo akcie partnerov, 

demo produktov zadarmo poskytovaných výrobcom a okrem darčekov v hodnote nižšej 

ako 50 dolárov doručených iba raz ročne a spojených s konkrétnou udalosťou (napríklad 

čokoláda alebo fľaša vína na konci roka). Naši zástupcovia, obchodní partneri a tretie 

strany nesmú byť nikdy využití na to, aby zamenili dar niečim, čo sa môže javiť ako služba.  



 

Exclusive Group* Etický kodex a zásady správania – povinnosti tretích strán 

* Exclusive Group = Exclusive Networks + ITEC + Exclusive Capital + BigTec + Headquarter 
7 

Nahlásenie možného konfliktu záujmov nadriadeným 

Ku konfliktu záujmov dochádza, keď vás váš osobný záujem alebo záujem niektorého 

z vašich zamestnancov núti k rozhodnutiu, ktoré nemusia byť v najlepšom záujme 

spoločnosti. Vyžadujeme, aby ste v takom prípade upozornili spoločnosť Exclusive 

Networks na možný konflikt záujmov, alebo v prípade akýchkoľvek pochybností 

ohľadom možného konfliktu záujmov.  

Obchodné dokumenty musia byť vyhotovené s najvyššími etickými štandardami 

Je neprijateľné vytvárať akékoľvek falošné, nepresné alebo zavádzajúce obchodné 

dokumenty (ako sú faktúry, dodacie listy, dobropisy, objednávky...). Všetky tieto 

dokumenty musia byť vyhotovené pri zachovaní najvyšších etických štandardov.  

Predané produkty alebo služby musia byť popísané na faktúrach zasielaných zákazníkom 

a popis musí zodpovedať dodaným položkám alebo poskytnutej službe od našich 

zástupcov, obchodných partnerov a tretích strán.  

Exclusive Group* môže predávať len položky, pre ktoré je spoločnosť „certifikovaným 

distribútorom“ alebo má dohodu s výrobcom.  

Súlad s predpismi pre dovoz a vývoz  

Naše medzinárodné obchodné aktivity podliehajú regulačným obmedzeniam. Pred 

dovozom alebo vývozom tovaru (hmotného alebo nehmotného) môže byť požadované 

zvláštne povolenie od miestnych alebo amerických úradov. Naši zástupcovia, obchodní 

partneri a tretie strany, ktorí sa podieľajú na importe a exporte produktov 

distribuovaných Exclusive Group sú zodpovední za dodržiavanie všetkých zákonov 

o kontrole medzinárodného obchodu (ITC), všetkých vývozných/dovozných predpisov.  

 

Dôvernosť dát 

Zákaz neoprávneného zverejňovania dôverných informácii 

Naši zástupcovia, obchodní partneri a tretie strany musia chrániť duševné vlastníctvo 

Exclusive Group* a jej dôverné informácie, ktoré môžu získať na obchodné účely 

(napríklad finančné výsledky, plány, cenotvorba, informácie o zákazníkoch alebo 

dodávateľoch alebo ich zoznamy, údaje o predaji, strategické informácie, akékoľvek 

dôverné informácie spoločnosti).  

 

 

 

Profesionálne správanie  

Povedomie o očakávaní partnerov a výrobcov 
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Investujeme do dlhodobých vzťahov s našimi partnermi a výrobcami. Vážime si týchto 

vzťahov a vždy chceme naplniť ich očakávania a splniť všetky naše záväzky. Našich 

zástupcov, obchodných partnerov a tretie strany vyzývame, aby sa pri obchodovaní riadili 

rovnakými zásadami.  

Podvody alebo iné hospodárske zločiny sú prísne zakázané  

Naši zástupcovia, obchodní partneri a tretie strany sa zaväzujú, že budú obchodovať pri 

zachovaní najvyššej bezúhonnosti.  

 

Odbornosť a pridaná hodnota  

 

Je záväzkom a povinnosťou našich zástupcov, obchodných partnerov a tretích strán 

poskytovať vysoko kvalitné služby a pridanú hodnotu.  

Sociálny rešpekt  

Rešpekt k ľudom  

Exclusive Group* podporuje kultúru rešpektu k ľuďom na pracovisku aj v procese náboru 

zamestnancov.  

Exclusive Group* zakazuje obťažovanie v akejkoľvek forme, zastrašovanie alebo urážlivé 

správanie na pracovisku a očakáva rovnaké správanie od svojich zástupcov, obchodných 

partnerov a tretích strán.  

Podpora kultúrnych rozdielov 

Exclusive Group* je medzinárodná spoločnosť a jednou z našich predností je byť 

nadnárodný. Usilujeme sa o vytvorenie medzinárodného prostredia a podporu 

kultúrnych rozdielov.  

V rámci organizácie nie je prijateľná žiadna forma diskriminácie.  

 

  

 

Starostlivosť o životné prostredie 

Výrobky, ktoré distribuujeme, často podliehajú zákonom o recyklácii. Nad rámec týchto 

zákonov je však dôležité, aby si boli koneční užívatelia vedomí svojich recyklačných 

povinností, v záujme minimalizácie vplyvu na životné prostredie. Našich zástupcov, 
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obchodných partnerov a tretie strany, ktorí prichádzajú do kontaktu s koncovými 

zákazníkmi či predajcami, žiadame, aby medzi nimi zvyšovali povedomie o starostlivosti 

o životné prostredie.  

 

 

  



 

Exclusive Group* Etický kodex a zásady správania – povinnosti tretích strán 

* Exclusive Group = Exclusive Networks + ITEC + Exclusive Capital + BigTec + Headquarter 
10 

Zoznámenie zástupcu/ obchodného partnera/ tretej strany 
s dokumentom „ETICKÝ KÓDEX A ZÁSADY SPRÁVANIA“ Exclusive 
Group 
 

 

• …………. Súhlasím s tým, že budem dodržiavať „Etický kódex a zásady správania“ 

Exclusive Group* 

 

 

Priezvisko: 

Meno: 

Pozícia: 

Krajina:  

 

Podpis:  

 

 

 


