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Kontaktovanie Etickej 
linky pomoci

Pokiaľ vaše obavy súvisia s BAE Systems 
Head Office, Shared Services, Air, Land, 
Maritime alebo Digital Intelligence, 
kontaktujte, prosím, príslušné číslo 
uvedené nižšie:

Austrália�� 1�800�803732

Kráľovstvo�Saudskej�Arábie�� 800�844�3328

Spojené�kráľovstvo�� 0800�0126930

Belgicko� 00�800�72332255

Kanada� 1877�59�98073

India� 000�800�4401256

Írsko� 1800�812740

Japonsko� 0120�921067

Kuvait� +44�191�516�7756

Malajzia� 1800�220�054

Omán� 800�72323

Poľsko� 00�800�72332255

Katar� 8000�250

Singapur� 800�4481773

Turecko� 00800�4488�20729

Spojené�Arabské�Emiráty� 8000�4413376

Spojené�štáty� 1�866�901�3295

Pokiaľ vaše obavy súvisia s BAE Systems 
Inc., Electronic Systems, Enterprise 
Shared Services, Intelligence & Security 
alebo Platforms & Services, kontaktujte, 
prosím, príslušné číslo uvedené nižšie:

Spojené�štáty�� 888-374-0123

 

Izrael� bezplatná�linka�1-809-457-229

Mexiko� bezplatná�linka�800�099�0644

Švédsko� bezplatná�linka,�aj�prostredníctvom 
� mobilného�operátora�020-88�98�97

Spojené�kráľovstvo� bezplatná�linka�0800�014�8140

Internetová stránka
www.safecall.co.uk/baeplc

Email
ethics.helpline@baesystems.com

Internetová stránka
www.ethicshelpline.us.baesystems.com

Email
ethics.inchelpline@baesystems.com

Ostatné štáty
Pokiaľ�sa�vaša�krajina�nenachádza�na�zozname,�alebo�máte�problémy�s�kontaktovaním�Etickej�
linky�pomoci,�môžete�tak�urobiť�na�našom�telefónnom�čísle�bezplatne.�Volajte�medzinárodného�
spojovateľa�a�žiadajte�volanie�na�účet�volaného�na�telefónnom�čísle:�+44�191�516�7749.

http://www.safecall.co.uk/baeplc
http://www.ethicshelpline.us.baesystems.com
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Naši zákazníci, akcionári, partneri a kolegovia od nás očakávajú 
a zaslúžia si najvyšší štandard obchodného správania. Ich dôveru si 
získavame a udržiavame prostredníctvom kvality a bezúhonnosti 
našich každodenných rozhodnutí a činov.

Náš Kódex definuje kritériá a správanie, ktoré sa očakáva od nás 
všetkých zamestnancov BAE Systems. Pomáha nám to pri 
rozhodnutiach a ukazuje spôsoby, ako hľadať pomoc 
a poradenstvo, keď si nie sme istí, ako postupovať v ktorejkoľvek 
situácii.

Princípy nášho Kódexu tvoria trvácny základ toho, ako 
postupujeme pri obchodovaní. Obsahovú stránku pravidelne 
skúmame, aby sme zabezpečili aplikovanie princípov na 
novoobjavujúce sa trendy, vplývajúce na naše podnikanie 
a spôsob práce.

Je zodpovednosťou každého z nás pochopiť náš Kódex obchodného 
správania, postupovať podľa neho a vytvárať prostredie, v ktorom 
môžeme prehovoriť s istotou v prípade obáv alebo otázok.

Uvedeným spôsobom si budeme získavať dôveru našich 
zákazníkov, ako aj budovať spoločnosť, kde sa môžeme cítiť hrdo, 
že môžeme byť jej súčasťou.

Náš Kódex obchodného správania definuje štandardy a očakávané 
správanie sa nás všetkých zamestnancov BAE Systems.”

Charles Woodburn 
Výkonný riaditeľ

Správa od Výkonného riaditeľa
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Základom�nášho�podnikania�je�udržanie�si�
najvyšších�štandardov�správania.

Kódex�stanovuje�štandardy�správania�sa,�ktoré�sa�
očakáva�od�každého�z�nás.�Vedie�nás�to�k�tomu,�
že�jednáme�zodpovedne�a�eticky�pri�všetkých�
našich�činnostiach.

Každý�zo�zamestnancov�BAE�Systems�je�zodpovedný�
za�porozumenie�a�správanie�sa�podľa�Kódexu�spolu�so�
záväzkami,�zákonmi�a�nariadeniami,�ktoré�sa�vzťahujú�
na�naše�podnikateľské�aktivity,�podmienky�na�pracovisku�
a�postupy,�ktoré�sú�vytvorené.

V�Kódexe�nájdete�modelové�situácie,�s�ktorými�sa�môžete�
pri�každodennej�práci�stretnúť,�ako�aj�poradenstvo,�kde�
nájsť�a�získať�informácie�a�podporu�v�prípade,�že�máte�
pochybnosti�a�neviete,�ako�postupovať.

Kto sa má riadiť našim Kódexom 
obchodného správania?
Všetci�naši�zamestnanci,�ako�aj�členovia�
predstavenstva�sú�povinní�správať�sa�
a�postupovať�podľa�Kódexu.�Od�každého�
z�nás,�kdekoľvek�pracujeme,�sa�vyžaduje,�
aby�sme�sa�pri�jednaní�s�kolegami,�
obchodnými�partnermi,�zákazníkmi,�
dodávateľmi,�zmluvnými�partnermi,�
konkurentmi a inými zainteresovanými 
stranami správali v súlade s normami 
uvedenými�v�Kódexe.

Od�akciových�spoločností,�ktoré�sú�
kontrolované�spoločnosťou�BAE�Systems,�
sa�vyžaduje�dodržiavanie�štandardov,�
ktoré�sú�v�podstate�zhodné�s�Kódexom.�
Akciovým�spoločnostiam,�ktoré�nie�sú�
kontrolované�spoločnosťou�BAE�Systems,�
sa�odporúča�aplikovať�ekvivalentné�
štandardy�v�súlade�s�Kódexom.

Taktiež�podporujeme�našich�obchodných�
partnerov�a�dodávateľov�pri�prijímaní�
ekvivalentných štandardov etického 
podnikania,�ako�je�definované�v�našich�
Zásadách�dodávateľov�–�Príručke�pre�
zodpovedné�podnikanie.

Čo sa stane, ak nebudem 
postupovať podľa Kódexu 
obchodného správania?
Štandardy�uvedené�na�začiatku�
každej�časti�Kódexu�podporujú�
relevantné�zásady�spoločnosti,�ktoré�sú�
zabudovaná do nášho prevádzkového 
rámca.�Nedodržanie�Kódexu�znamená�
nedodržanie�zásad�a�procesov,�
hodnôt�a�správania�sa�spoločnosti�BAE�
Systems�a�môže�viesť�k�disciplinárnemu�
konaniu,�ktoré�môže�obnášať�okamžité�
prepustenie�bez�upozornenia.

Náš Kódex obchodného správania

BAE Systems Kódex obchodného správania
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Záväzky podľa Kódexu 
obchodného správania

Kódex stanovuje záväzky spoločnosti, 
individuálne povinnosti, ktoré majú 
všetci zamestnanci, ako aj ďalšie 
záväzky manažérov a nadriadených 
supervízorov.

Záväzky spoločnosti
Spoločnosť�sa�zaväzuje�podporovať�
zamestnancov:

–�poskytnutím�jasnej�firemnej�politiky,�
štandardov�a�správania�sa,�ktoré�definujú�
očakávania�v�oblastiach�našej�pôsobnosti�
naprieč�všetkými�krajinami

–�rešpektovaním�ľudských�práv�a�súkromia�
našich zamestnancov na pracovisku 

–�umožnením�vhodných�školení,�poradenstva�
a informácií

–�vytvorením�inkluzívneho,�pozitívneho,�
podporujúceho a otvoreného pracovného 
prostredia,�kde�zamestnanci�môžu�bez�obáv�
hovoriť�a�zdôveriť�sa�so�svojimi�obavami�bez�
strachu z pomsty 

–�poskytnutím�prístupu�na�Etickú�linku�a�sieť�
Etických úradníkov

–�vypočutím�a�poradenstvom�pri�problémoch�
a�obavách�vždy�aktuálne�a�včas

– netolerovaním pomsty alebo 
diskriminovania�voči�tým,�ktorí�vzniesli�
námietku alebo vyjadrili svoje obavy

–�smerovaním�našich�dodávateľov,�ostatných�
obchodných partnerov k aplikovaniu 
rovnakých alebo podobných štandardov 
etického�správania�sa.

Povinnosti zamestnanca
Spoločnosť�od�nás�všetkých�očakáva�
prevzatie zodpovednosti za správne 
konanie:

Vedieť, čo robiť
–�oboznámiť�sa�s�Kódexom�a�vedieť,�kde�
hľadať�informácie�a�podporu�

–�porozumieť�firemným�zásadám�a�procesom�
spoločnosti,�ako�aj�našej�zodpovednosti�pri�
ich rešpektovaní 

–�zapájať�sa�iba�do�aktivít,�ktoré�sú�etické,�
legálne a v súlade so štandardami 
a�očakávaniami�vyplývajúce�z�Kódexu.

Správať sa zodpovedne
–�odhodlanosť�k�profesionálnemu�
zaobchádzaniu�s�ľuďmi�a�s�rešpektom�

–�viesť�obchodné�vzťahy�otvoreným,�čestným�
a transparentných spôsobom 

–�konať�v�súlade�so�zákonmi�a�nariadeniami�
vrátane ich zámeru a myšlienky

–�reagovať�na�akékoľvek�varovné�signály,�
ktoré sa objavia pri vašej práci alebo 
u ostatných kolegov v práci 

–�vyhľadať�pomoc�v�prípade,�ak�neviete,�čo�
robiť,�alebo�pokiaľ�ste�videli�alebo�počuli�
niečo,�čo�sa�vám�nezdá�správne

–�hovorte�otvorene,�ak�máte�obavy�alebo�si�
myslíte,�že�by�sa�mohol�vyskytnúť�problém

– podporte kolegov a urobte správnu vec

– podniknite aktívne kroky na pochopenie 
požiadaviek�na�odbornú�prípravu�vrátane�
absolvovania povinných školení 

–�nikdy�sa�nesnažte�pomstiť�kolegom,�ktorí�sa�
podelili�o�svoje�obavy.

Ďalšie zodpovednosti 
manažérov a supervízorov
Byť vzorom
–�konajte�čestne�a�s�vysokým�štandardom�
očakávaných�zásad�správania

–�jasne�demonštrujte,�že�robiť�správnu�vec�je�
pre�vás�dôležité

–�vytvorte�pozitívne,�inkluzívne�pracovné�
prostredie,�kde�každý�môže�zo�seba�vydať�
to najlepšie

–�vypestujte�kolektív,�kde�sa�váš�tím�bude�
cítiť�dobre�v�čase,�keď�prehovorí�o�svojich�
obavách�alebo�pri�prosbe�o�radu.

Buďte zodpovední
– podporte svoj tím pri prijímaní etických 

a zodpovedných rozhodnutí

–�podporte�svoj�tím�pri�dodržiavaní�všetkých�
platných zákonov a nariadení

–�berte�seba�a�svoj�tím�na�zodpovednosť,�ak�
nespĺňajú�normy�Kódexu,�naše�zásady�alebo�
akékoľvek�príslušné�zákony�

–�reagujte�promptne�v�prípade,�ak�váš�člen�
tímu vyjadrí obavy 

–�podniknite�kroky�na�ochranu�členov�tímu�
pred�pomstou�v�prípade,�že�prehovoria�

–�požiadajte�o�radu,�pokiaľ�neviete�ako�sa�
vysporiadať�alebo�reagovať�na�vznesenú�
požiadavku�alebo�obavy�

– podporte svoj tím v porozumení 
požiadaviek�na�školenie�a�včasnom�
dokončení�povinného�školenia.



BAE Systems Kódex obchodného správania

8 9

Vplyv rozdielnych zákonov 
v rôznych krajinách
BAE Systems pôsobí v mnohých krajinách 
a�zaviazali�sme�sa�dodržiavať�zákony�
a�nariadenia�v�krajinách,�v�ktorých�
pracujeme.�Náš�Kódex�platí�všade,�kde�
pôsobíme,�a�je�podporovaný�zásadami,�
postupmi a praxou na úrovni skupiny 
a�podnikania,�ktoré�môžu�byť�odlišné�
v�závislosti�od�miestnych�požiadaviek�
a�legislatívy.

Hovorme nahlas
Odporúčame�vám�vyhľadať�poradenstvo�
v�prípade,�že�chcete�vyjadriť�svoje�
obavy týkajúce sa problémov súvisiacich 
s�obchodným�správaním�ohľadom�
obchodných�záležitostí.�Mali�by�ste�
prehovoriť�kedykoľvek�v�prípade,�ak:

–�máte�otázky�ohľadom�situácie�alebo�
potrebujete�poradiť

–�chcete�nahlásiť�niečo,�čo�podľa�vás�nie�je�
v súlade s našimi normami alebo zákonom 

–�si�myslíte,�že�určitá�záležitosť�nebola�
patrične�riešená.

Často�je�možné�nájsť�riešenie�pri�pohovore�
s�osobou,�ktorej�sa�to�týka.�Váš�manažér,�
supervízor,�oddelenie�ľudských�zdrojov�
alebo�právne�oddelenie�vám�taktiež�
môže�pomôcť�nájsť�vhodný�spôsob�
k�adresovaniu�určitej�záležitosti.�Ak�máte�
stále obavy alebo vám nie je pohodlné 
hovoriť�s�niekým�miestnym,�môžete�
kontaktovať�Etického�poradcu�alebo�Etickú�
linku�pomoci.

Je�dôležité�prehovoriť�o�akýchkoľvek�
obavách�hneď�ako�je�to�možné,�aj�keď�si�
nie�ste�celkom�istí,�že�sa�problém�vyskytol.�
Ak�máte�skutočný�problém�alebo�obavy,�
v�takom�prípade�je�dôležité�o�danej�
záležitosti�hovoriť.�Prehovorenie�môže�mať�
za následok celý rad výsledkov vrátane 
zmien�v�riadení,�postupoch�a�školení.

Niektoré�krajiny,�v�ktorých�pôsobíme,�majú�
ďalšie�miestne�zákony�o�oznamovaní,�
ktoré riešia právnu ochranu zamestnancov 
nahlasujúcich�konkrétne�témy,�ako�aj�právo�
podávať�správy�o�konkrétnych�témach�
vládam�a�médiám.�Všetky�uvedené�práva�
uznávame�a�rešpektujeme.

Keď�zavoláte�na�Etickú�linku�pomoci,�na�
váš hovor odpovie vyškolený zamestnanec 
externej�nezávislej�spoločnosti,�ktorá�sa�
špecializuje na prevádzkovanie dôverných 
systémov�telefonického�hlásenia.�Na�volania�
na Etickú linku odpovedá v anglickom 
jazyku,�k�dispozícii�sú�ale�aj�kvalifikovaní�
tlmočníci.�V�uvedenom�prípade�je�potrebné�
na�tlmočníka�na�linke�chvíľu�počkať,�resp.�
z�uvedenej�linky�vás�budú�kontaktovať�
k�prejednaniu�vašej�záležitosti.

Budete�musieť�povedať,�že�sa�váš�hovor�
týka�spoločnosti�BAE�Systems.�Písomne�
zaznamenané podrobnosti rozhovoru 
budú oznámené poradcovi pre etiku vo 
vašom oddelení v BAE Systems a bude 
vám�pridelené�referenčné�číslo.�Váš�hovor�
sa�nezaznamená.�Etický�poradca�vás�bude�
priamo�kontaktovať�za�účelom�dôverného�
rozhovoru�a�pochopenia�vašich�obáv.

Etický poradca prediskutuje vaše obavy 
s�kľúčovými�zainteresovanými�stranami�
podľa�potreby,�aby�ich�mohli�vyriešiť�
čo�najefektívnejšie�a�vaše�údaje�budú�
známe iba zainteresovaným osobám vo 
vyšetrovaní a riešení vášho problému 
alebo�obavy.�V�súvislosti�s�vaším�hovorom�
vás�budeme�informovať�a�pred�uzavretím�
problému�vám�poskytneme�spätnú�väzbu,�
hoci z dôvodu dôvernosti nemusíme 
poskytnúť�všetky�podrobnosti.

Pokiaľ�chcete,�aby�vaše�nahlásenie�
zostalo�anonymné,�je�tak�možné�učiniť�
prostredníctvom telefonického hovoru 
alebo�na�webe.�Ak�sa�rozhodnete�pre�túto�
možnosť,�poskytnite,�prosím,�čo�najviac�
podrobností.�Stav�svojho�hlásenia�môžete�
anonymne�skontrolovať�prostredníctvom�
Linky�dôvery,�s�odvolaním�sa�na�referenčné�
číslo,�ktoré�vám�bolo�pridelené.�Spätná�
kontrola�umožňuje�vyšetrovaciemu�tímu�
požiadať�o�dodatočné�informácie�a�tiež�
im�umožní�odpovedať�na�prípadné�otázky�
z�vašej�strany.

Nemusíte�byť�zamestnancom�spoločnosti�
BAE�Systems,�aby�ste�kontaktoval�Etickú�
linku�pomoci.�Odporúčame�komukoľvek,�
kto má problém alebo obavy súvisiace so 
spoločnosťou�BAE�Systems.�Ktokoľvek�je�
vítaný�v�prípade�obáv�alebo�problému,�
ktorý�sa�vzťahuje�na�spoločnosť�BAE�
Systems,�aby�to�čo�najskôr�oznámili.

Nebudeme tolerovať odvetu
Odveta�nebude�tolerovaná.�Odveta�môže�
mať�formu�prepustenia�zamestnanca,�jeho�
degradácie,�suspendovanie,�zastrašovanie,�
obťažovanie,�vylúčenie,�odopretie�
možnosti�školenia�alebo�poskytnutie�zlého�
hodnotenia.

Záväzky podľa Kódexu 
obchodného správania 
Pokračovanie
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Náš model zodpovedného rozhodovania

Zhromaždite fakty
Mám všetky relevantné informácie?

– Oddelil som domnienky od faktov?

–�Ktoré�ďalšie�informácie�by�som�mohol�
ešte�potrebovať�a�kde�ich�môžem�nájsť?

Pochopte pravidlá
Aké sú príslušné zákony a nariadenia?

–�Čo�hovoria�Kódex�a�firemné�zásady?

– Aké sú priemyselné štandardy 
a postupy?

Zvážte situáciu
Myslite�na�zodpovednosť,�čestnosť,�
bezúhonnosť,�otvorenosť�a�rešpekt.

–�Ako�situácia�ovplyvňuje�ostatných�a�ako�ju�
možno�vnímať?

–�Cítil�by�som�sa�dobre,�keby�som�vysvetlil�
svoje�rozhodnutie�kolegom,�rodine�
a�priateľom?

–�Ako�by�som�sa�cítil,�keby�sa�záležitosť�
objavila v novinách?

–�Bude�to�vrhať�na�mňa,�na�mojich�kolegov�
a�na�spoločnosť�zlý�tieň?

– Stanovuje to dobrý príklad?

–�Opýtajte�sa�sami�seba:�robím�správnu�vec?

 
Poraďte sa s ostatnými
Porozprávajte�sa�s�manažérom�alebo�
supervízorom.

–�Poraďte�sa�s�oddelením�ľudských�zdrojov�
alebo právnym oddelením

–�Porozprávajte�sa�s�Etickým�poradcom,�
zavolajte alebo pošlite email na Etickú 
linku pomoci alebo nahláste problém 
prostredníctvom webovej stránky Etickej 
linky�pomoci.

Po�prepracovaní�sa�modelom�rozhodnutia�by�ste�sa�mali�ozvať,�ak:

–�ste�si�ešte�stále�nie�istí,�ako�riešiť�situáciu,�ak�máte�otázku�alebo�potrebujete�radu

–�nám�chcete�povedať�o�situáciách,�v�ktorých�si�myslíte,�že�naše�normy�alebo�zákony�neboli�
dodržiavané,�alebo

–�si�myslíte,�že�problém�alebo�obava,�ktorá�bola�nahlásená�nebola�náležite�riešená.

Kódex nedokáže pokryť každú situáciu, v ktorej sa 
môžeme ocitnúť. V prípade, ak čelíme takejto 
situácii, náš model zodpovedného rozhodovania 
vám môže byť sprievodcom.

Náš model zodpovedného 
rozhodovania
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Rešpekt na 
pracovisku

Vytvorenie inkluzívneho a podporného pracovného 
prostredia je dôležité pre úspech spoločnosti, 
plnenie záväzkov voči našim zákazníkom 
a umožnenie toho, aby každý mohol podať čo 
najlepší výkon.
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Správanie a normy

Spoločnosť BAE Systems oceňuje rôznorodosť svojej pracovnej sily. Všetci sme 
zodpovední za vytváranie rôznorodého a inkluzívneho pracovného prostredia, kde 
zamestnanci pristupujú k sebe s rešpektom a profesionálne. Ako veľká, globálna 
spoločnosť, spájame ľudí z rôznych prostredí, pôvodu, s odlišnými skúsenosťami 
a kultúrami a preto je pre nás nesmierne dôležité, aby sme sa navzájom rešpektovali 
a vážili si jeden druhého.

Zaväzujeme sa 
–�Správať�sa�k�sebe�slušne,�

dôstojne a s rešpektom

–�Počúvať,�povzbudzovať,�
rešpektovať�a�ceniť�si�
prínos�–�aj�keď�názory�
môžu�byť�odlišné�od�
našich�-�s�cieľom�vytvoriť�
pracovné�prostredie,�
v ktorom všetci budeme 
cítiť,�že�môžeme�
prehovoriť�

–�Zakladať�rozhodnutia�
podľa�zásluh,�nie�
podľa�rasy,�pohlavia,�
orientácie�alebo�identity,�
manželského�stavu,�
tehotenstva�a�materstva,�
zdravotného�postihnutia,�
náboženstva�a�viery,�
resp.�inej�črty,�aby�sme�
zabezpečili,�že�spoločnosť�
bude�mať�tých�najlepších�
ľudí�pre�konkrétnu�pozíciu�
a vytvárali vysoko výkonné 
tímy 

–�Rozpoznávať�osobnú�
zaujatosť�a�predsudky�
a�aktívne�hľadať�
spôsob,�ako�ich�vylúčiť�
z rozhodnutí alebo konaní

–�Nebyť�tolerantní�voči�
obťažovaniu�v�akejkoľvek�
forme vrátane verbálneho 
aj�neverbálneho,�fyzického�
alebo�online.�Urážlivé,�
útočné,�ponižujúce�alebo�
obťažujúce�správanie�
nemôže�byť�nikdy�
akceptované.�Každý�z�nás�
má�osobnú�zodpovednosť�
za�to,�aby�sa�tak�nesprával�
a�tam�kde�je�to�možné,�
podobné správanie 
u ostatných odradil 

–�Uznávať,�že�uvedené�
štandardy správania 
sú�vždy�očakávané�na�
pracovisku aj mimo 
neho,�či�už�pri�práci�na�
pracovisku,�u�zákazníka,�
online,�pri�práci�z�domu�
alebo�inak.�Vzťahuje�sa�to�
aj�na�spoločenské�udalosti�
spoločnosti�a�interakciu�
s kolegami v práci alebo 
pracovne zainteresovanými 
tretími stranami 

–�Manažovať�svoju�
online�prítomnosť�
v�súlade�s�očakávanými�
štandardami správania 
na pracovisku a v súlade 
s relevantnými zásadami 
spoločnosti�

–�Hovoriť�o�spozorovaní�
nevhodného a  
neprijateľného�správania.

Zásady a ďalšie usmernenia

 �Akceptovateľné�postupy�v�IT

  Politika zamestnancov

V prípade spozorovania niečoho, čo nie je správne, musíme s tým niečo urobiť.
Poraďte sa alebo to dôverne ohláste prostredníctvom Etickej linky pomoci.

http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF018.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF015.pdf
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Naše 
povinnosti 
na 
pracovisku 

Všetci si musíme byť vedomí svojej 
zodpovednosti a rozumieť tomu, čo musíme 
urobiť. Náš Kódex poskytuje návod na situácie, 
s ktorými sa môžeme kdekoľvek stretnúť, 
bez ohľadu na našu pozíciu.
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V prípade spozorovania niečoho, čo nie je správne, musíme s tým niečo urobiť.
Poraďte sa alebo to dôverne ohláste prostredníctvom Etickej linky pomoci.
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Bezpečnosť, 
zdravie a blaho

My všetci máme osobnú aj kolektívnu zodpovednosť za 
vytvorenie a udržanie bezpečného pracovného prostredia.

Zaväzujeme sa 
–�Minimálne�poznať�a�konať�

v súlade s aplikovanými 
bezpečnostnými�
pravidlami,�postupmi�
a�miestnymi�požiadavkami�

–�Rozumieť�rizikám�
a�nebezpečenstvu�
na pracovisku pri 
každodennej�práci�

–�Identifikovať�bezpečnostné�
riziká�a�zlepšenia,�a�všetky�
problémy�ihneď�nahlásime�

–�Zodpovedať�za�bezpečnosť�
seba a ostatných okolo 
nás,�za�prácu,�ktorú�
robíme�a�oblasť,�v�ktorej�
pracujeme 

–�Dbať�o�svoje�psychické�
a fyzické zdravie

–�Rešpektovať�zákaz�
pracovať,�šoférovať,�
obsluhovať�stroje�pod�
vplyvom alkoholu alebo 
iných nelegálnych 
návykových látok 

–�Ihneď�konať�v�prípade,�
že�niekto�ohrozuje�seba�
alebo ostatných vo svojom 
okolí.

Zdravie a blaho
Od�zamestnancov�sa�očakáva,�že�sa�
budú�starať�o�svoje�psychické�aj�fyzické�
zdravie,�aby�mohli�byť�čo�najlepší�na�
pracovisku�aj�doma.�Prostredníctvom�
rôznych programov budeme v našich 
lokalitách�propagovať�a�podporovať�
zdravie�a�blaho.�V�prípade,�ak�problémy�
ovplyvňujú�naše�blaho,�mali�by�sme�
vyhľadať�pomoc�prostredníctvom�
dostupných�zdrojov.

Zásady a ďalšie usmernenia

 �Politika�zdravia�a�bezpečnosti

 �Bezpečnostná�politika

http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF016.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF017.pdf
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V prípade spozorovania niečoho, čo nie je správne, musíme s tým niečo urobiť.
Poraďte sa alebo to dôverne ohláste prostredníctvom Etickej linky pomoci.
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Evidencia informácií o čase, nákladoch, 
materiáloch a financiách

Máme�povinnosť�presne�evidovať�čas,�mzdy,�materiály,�náklady�a�ostatné�
aspekty�podnikateľských�aktivít�spoločnosti.

Čestné,�presné�a�objektívne�evidovanie�a�hlásenie�informácií,�či�už�finančného�alebo�
nefinančného�charakteru,�tvorí�základ�riadenia�spoločnosti,�jej�dôveryhodnosti�
a�reputácie.�Presné�účtovanie�nákladov�na�prácu,�materiál�a�ostatných�nákladov�je�taktiež�
nevyhnutné�na�zachovanie�jednotnosti�procesov�účtovania�našich�zákazníkov,�odhadu�
nákladov�a�procesov�finančného�hlásenia,�ako�aj�na�umožnenie�prislúchajúcej�platby�daní.

Nedostatočné�záznamy�finančných�informácií�a�nepresné�stanovenia�ceny�práce�môžu�
poškodiť�dôveryhodnosť�spoločnosti,�jej�reputáciu,�ako�aj�vystaviť�jednotlivca�vážnym�
následkom.

Zaväzujeme sa 
–�Presne�zaznamenávať�
všetky�transakcie,�výdavky,�
ceny�prác,�odpracované�
hodiny a ostatné aspekty 
aktivít�spoločnosti�včas�
a v súlade s našimi 
postupmi,�týkajúcimi�sa�
účtovníctva,�výdavkov�
a uchovávania záznamov 

–�Byť�si�vedomí�všetkých�
výdavkov,�ktoré�vznikli�
počas�našich�služobných�
ciest,�zabezpečiac�ich�
opodstatnenosť�v�súlade�
s odsúhlasenými predpismi 
ako nevyhnutné výdavky 

–�Zabezpečovať,�aby�všetky�
finančné�informácie�vždy�
presne�odrážali�príslušnú�
transakciu a neboli 
navrhnuté�tak,�aby�sa�vyhli�
plateniu prislúchajúcich 
daní 

–�Vyžadovať�odsúhlasenie�
darov�a�pohostinnosti,�
kde je�to�potrebné,�a�mať�
ich presne a transparentne 
zaúčtované�a� 
zaznamenané v registri 
darov�a�pozorností.

Príklady nevyhovujúcej evidencie 
času, nákladov a materiálov 
– Podcenenie nákladov v zmluve so 
zámerom�prekročenia�nákladov�po�
začiatku�platnosti�zmluvy

–�Zaevidovanie�hodín,�ktoré�neboli�
odpracované 

–�Odsúhlasenie�platby�dodávateľskej�
faktúry,�ktorá�nereflektuje�presne�
hodnotu alebo povahu dodaného 
tovaru�alebo�vykonaných�služieb�

– Fakturovanie nesprávnej sumy za 
materiály 

–�Nárok�na�osobné�náklady,�ktoré�nie�sú�
v�súlade�s�politikou�spoločnosti

– Zaznamenávanie transakcií a výdavkov 
spoločnosti�nepresne�alebo�oneskorene�

–�Zaevidovanie�času�do�nesprávnej�
zákazníckej�zmluvy�alebo�požiadanie�
iných,�aby�tak�učinil.

Zásady a ďalšie usmernenia

� �Zásady�tvorby,�uchovávania�
a likvidácie dokumentov

 Finančná�politika

  Zásady prevencie podvodov

  Zásady pri daroch 
a pohostinnosti

  Zásady pri miestnych 
výdavkoch

  Zásady obstarávania

http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF024.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF024.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF009.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF001.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF031.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF031.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759OF036.pdf
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Používanie majetku spoločnosti

22 23

Zodpovedáme za ochranu zvereného majetku 
a zariadenia spoločnosti, predovšetkým pred stratou, 
poškodením alebo nevhodným používaním. Zahŕňa 
to v sebe nástroje, materiály, jednotlivé časti 
a komponenty, IT zariadenia, hardvér 
a dokumentáciu. Rovnaké štandardy budeme 
aplikovať aj v prípade majetku a zariadení v našej 
starostlivosti, ktoré patria našim zákazníkom, 
obchodným partnerom alebo tretím stranám. 

Zaväzujeme sa 
–�Pozorne�sledovať�a�riadiť�
sa�bezpečnostnými�plánmi�
v našich zariadeniach 
a�hlásiť�akékoľvek�
podozrivé aktivity 

–�Chrániť�majetok�
spoločnosti,�zariadenia�
zverené do starostlivosti 
a�dohliadať�na�to,�aby�
neboli�zneužívané,�
poškodené,�a�aby�nedošlo�
k ich strate alebo ak by 
boli likvidované nevhodne 
alebo�zbytočne�

–�Dbať�o�to,�aby�sa�majetok�
spoločnosti�nepožičiaval,�
neprevádzal alebo daroval 
bez�povolenia.�Uvedené�
sa�vzťahuje�aj�na�odpad�
alebo likvidovaný materiál 

–�Používať�majetok�
spoločnosti�a�zariadenia�
iba�na�autorizované�účely�
a�uchovávať�majetok�
a�zariadenie�spoločnosti�
v�bezpečí,�v�prípade,�že�sa�
nepoužíva.

Príklady�zneužitia�a�nesprávneho�zabezpečenia�majetku�
a�zariadenia�spoločnosti:

–�Používanie�majetku�a�zariadenia�spoločnosti�na�súkromné�
účely�bez�povolenia

–�Ponechanie�nezabezpečeného�IT�zariadenia�v�práci,�doma�
alebo�počas�cestovania�

–�Darovanie�majetku�spoločnosti�miestnej�charite�bez�súhlasu

–�Používanie�materiálov�spoločnosti�doma�bez�povolenia

–�Požičanie�vlastnej�bezpečnostnej�karty�návštevníkovi.

Zásady a ďalšie 
usmernenia

 �Manažment�
informácií 
a technologické 
zásady

  Akceptovateľné�
postupy�v�IT

 �Bezpečnostná�
politika

Bezpečnosť 
a kvalita produktov

V prípade spozorovania niečoho, čo nie je správne, musíme s tým niečo urobiť.
Poraďte sa alebo to dôverne ohláste prostredníctvom Etickej linky pomoci.

Sme zodpovední za to, že produkty, ktoré dodávame, sú 
v súlade s ich dizajnom a dosahujú úroveň bezpečnosti 
a kvality dohodnutú so zákazníkom. Robíme tak 
prostredníctvom dodržiavania našich zásad 
a procesov v oblasti bezpečnosti a kvality produktov.
Produktom�je�akýkoľvek�tovar�alebo�služba�vrátane�
duševného�vlastníctva,�vytvorená�alebo�predávaná�
spoločnosťou�BAE�Systems.�Môže�byť�fyzického�charakteru,�
ako�napríklad�platforma�alebo�subsystém,�taktiež�aj�
nefyzického�charakteru,�ako�napríklad�softvér�alebo�licencia,�
či�služba,�napr.�údržba�alebo�podpora.�

Naše�zásady�a�praktiky�platia�počas�celej�životnosti�produktu�
a�môžu�trvať�dlhšie,�ako�je�formálny�koniec�projektu.

Zaväzujeme sa 
–�Zabezpečovať,�
že�požadované�
kvalitatívne štandardy sú 
dodržané�a�aplikované�
prostredníctvom 
všetkých�procesov,�
aby�sa�zabezpečilo,�
že�naše�výrobky�budú�
v súlade s prevádzkovými 
a�bezpečnostnými�
požiadavkami,�ako�bolo�
dohodnuté so zákazníkom 

–�Dodržovať�určené�postupy�
pre jednotlivé úlohy a proces 
neukončíme�bez�príslušného�
odsúhlasenia 

–�Vždy�a�okamžite�hovoriť�
v prípade obáv alebo 
pochybností týkajúcich 
sa�bezpečnosti�a�kvality�
výrobkov,�ako�aj�pri�
aplikovaní našich zásad 
a�procesov.

Zásady a ďalšie 
usmernenia

 Inžinierske�zásady

  Politika�bezpečnosti�
produktov

  Politika kvality

http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759OF040.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759OF040.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759OF040.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759OF040.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF018.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF018.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF017.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF017.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759OF035.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF006.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759OF039.pdf
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Zodpovedné 
používanie 
informácií

My všetci sme zodpovední za správne používanie 
IT sietí a systémov spoločnosti, ako aj za ochranu, 
uchovávanie a správne zaobchádzanie s údajmi 
spoločnosti, osobnými údajmi, ako aj s údajmi 
zákazníkov a obchodných partnerov.
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Poraďte sa alebo to dôverne ohláste prostredníctvom Etickej linky pomoci.

V prípade spozorovania niečoho, čo nie je správne, musíme s tým niečo urobiť.

26 27

Všetci zohrávame úlohu pri zabezpečení ochrany IT 
systémov, sietí a aplikácií spoločnosti a dosiahneme to tým, 
že zabezpečíme, aby sme ich používali primerane 
a zodpovedne.

Zaväzujeme sa 
–�Chrániť�prihlasovacie�údaje�
a�heslá�a�zabezpečíme�IT�
zariadenia�v�prípade,�ak�
ostávajú bez dozoru 

–�Ostražití�pred�phishing�
útokmi�–�nahláste�
podozrivé e-maily 
a pozorne pristupujte 
k otváraniu neznámych 
odkazov alebo príloh 

–�Rešpektovať�všetky�
obmedzenia�pri�používaní�
IT�systémov,�sietí�
a�aplikácií�spoločnosti�

–�Ihneď�hlásiť�stratu�IT�
zariadenia�spoločnosti

–�Obmedzovať�používanie�IT�
systémov�spoločnosti�na�
osobné�účely

–�Byť�si�vedomí�toho,�že�
všetky�aktivity�na�IT�
systémoch�spoločnosti�
môžu�byť�predmetom�
legálneho monitorovania 
vrátane�používania�
na�osobné�účely�
a uchovávania informácií 

–�Pristupovať,�pracovať�
a�prenášať�obchodné�
informácie na 
odsúhlasených 
zariadeniach siete 
spoločnosti�alebo�
na�spoločnosťou�
odsúhlasených�sieťach�
tretích strán a našich 
zákazníkov 

–�Spravovať�svoju�
online�prítomnosť�
v�súlade�s�očakávanými�
štandardami správania 
na pracovisku a v súlade 
s relevantnou politikou 
spoločnosti�

–�Vyhýbať�sa�používaniu�
IT�majetku�spoločnosti�
na�nevhodnú,�urážlivú,�
útočnú,�ponižujúcu�alebo�
zastrašujúcu komunikáciu 

–�Vyhýbať�sa�používaniu�
nášho vlastného emailu 
alebo osobného emailu 
inej osoby na obchodnú 
korešpondenciu.

Zásady a ďalšie usmernenia

 Politika komunikácie

 �Akceptovateľné�postupy�v�IT

  Manažment�informácií�
a technologické zásady

 �Bezpečnostná�politika

Príklady nevhodného používania 
IT systémov spoločnosti:
–�Používanie�videokonferenčného�účtu�
spoločnosti�na�hosťovanie�stretnutia�
s vašim športovým tímom alebo 
sociálnou skupinou

–�Využívať�mobilný�telefón�spoločnosti�na�
dlhé súkromné hovory

– Registrovaním sa na hudobné alebo 
video�streamovacie�služby�použitím�
e-mailovej�adresy�spoločnosti.

Používanie IT systémov 
spoločnosti

http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF026.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF018.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759OF040.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759OF040.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF017.pdf
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Zásady a ďalšie usmernenia

� �Zásady�tvorby,�uchovávania�
a likvidácie dokumentov

 Zásady kontroly exportu

� �Manažment�informácií�
a technologické zásady

  Politika duševného vlastníctva

� �Akceptovateľné�postupy�v�IT

� �Bezpečnostná�politika

Príklady nevhodného manažovania, 
nakladania a zdieľania informácií:
– Zaslanie práce na súkromný e-mailový 
účet,�jej�uloženie�na�súkromné�úložisko�
mimo�siete�spoločnosti�za�účelom�napr.�
pokračovania�práce�doma�používaním�
svojho súkromného zariadenia 

–�Ukladanie�dokumentov,�ktoré�by�mali�byť�
prístupné�iba�obmedzenému�množstvu�
jednotlivcov�na�mieste,�ktoré�nemá�
zabezpečenú�dostatočnú�kontrolu�
prístupu

– Obsiahnutie informácií kontrolovaných 
pri exportovaní do prezentácie pre 
skupinu�dodávateľov�bez�kontroly�vhodnej�
autorizácie,�ktoré�účastníkom�umožnia�
tieto�informácie�získať.

My všetci sme zodpovední za správne manažovanie, nakladanie a zdieľanie informácií, 
ktoré sme vytvorili, používali a zdieľali v mene spoločnosti a jej zákazníkov, dodávateľov 
a tretích strán.

Označovanie�dokumentov�je�vlastne�spôsob�popisu�hodnoty�a�triedenia�informácií.�Štandardy�
značenia�našej�spoločnosti�obvykle�označujú�citlivosť�firemných�informácií�obsiahnutých�
v�dokumente.�Taktiež�je�potrebné�zaznamenať�bezpečnostné,�exportné�znaky�a�znaky�
duševného�vlastníctva,�spolu�so�značením,�ktoré�bolo�dohodnuté�a�zmluvne�podchytené�so�
zákazníkom�a�tretími�stranami.�Uvedené�značenie�indikuje�obmedzenia,�ako�s�informáciami�
nakladať�pri�uchovávaní,�kto�je�autorizovaný�k�nahliadnutiu,�k�používaniu�a�spôsob,�ako�je�
možné�uvedený�dokument�zdieľať.

V�záujme�ochrany�informácií,�ktoré�uchovávame,�by�sa�pracovné�a�obchodné�činnosti�
mali�vykonávať�iba�na�schválených�zariadeniach�a�v�sieťach�spoločnosti�alebo�v�sieťach�
a�aplikáciách�tretích�strán�a�zákazníkov�schválených�spoločnosťou.

Zaväzujeme sa 
–�Dohliadať�na�to,�aby�

informácie vytvorené 
v�našej�práci�boli�patrične�
označené�a�aby�sme�ich�
uchovávali,�zaobchádzali�
s�nimi,�posielali,�zdieľali�
alebo likvidovali 
v�súlade�s�požiadavkami�
na zaobchádzanie 
aplikovateľnými�na�
uvedené informácie 

–�Žiadať�vhodnú�podporu�
v prípade nejasností 
značenia�dokumentu�
alebo�ak�sa�vám�zdá,�že�
označenie�dokumentov�je�
nesprávne

–�Zvažovať,�kto�by�mal�mať�
prístup�k�informáciám,�na�
aký�účel�a�či�je�potrebná�
autorizácia

–�Dbať�o�bezpečné�
vykonávanie obchodných 
aktivít�v�prípade,�keď�
sme�na�miestach,�kde�iné�
osoby�môžu�počuť�náš�
telefonický rozhovor alebo 
čítať�z�našich�dokumentov,�
obrazovky�a�pod.�

–�Predchádzať�opusteniu�
počítačov�neuzamknutých,�
ako aj dokumentom 
viditeľným�v�našej�
neprítomnosti

–�Zvažovať,�čo�uverejníme,�
zdieľame�alebo�na�čo�
klikneme�online�.�Niečo�
tak�jednoduché,�ako�
zmienka o mieste konania 
sa�firemného�podujatia,�
alebo opisu charakteru 
práce,�na�ktorej�pracujete,�
môže�predstavovať�riziko�
pre vás aj ostatných 

–�Predchádzať�používaniu�
vlastného alebo 
súkromného emailu inej 
osoby na vybavovanie 
obchodných aktivít 
spoločnosti

–�Žiadať�o�nevyhnutné�povolenia�
k�zdieľaniu�chránených�
informácií na verejných fórach 
alebo�sociálnych�sieťach�

–�Zdieľať�iba�materiál�
skontrolovaný pri exportovaní 
a v súlade s príslušnými 
licenčnými�povoleniami�

–�Zdieľať�tajné�informácie�
vládnej�bezpečnosti�iba�
s�osobami,�ktoré�majú�na�
to prislúchajúcu autorizáciu 
a potrebujú uvedené 
informácie�mať�sprístupnené�

–�Kontrolovať,�či�sú�zdieľané�
informácie správne 
uchovávané�pre�ďalšie�
zabezpečenie�pokračovania�
obchodných�činností�a�aktivít.

Manažovanie, nakladanie 
a zdieľanie informácií 

http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF024.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF024.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF020.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759OF040.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759OF040.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF023.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF018.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF017.pdf
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Ochrana osobných údajov je o rešpektovaní súkromia 
jednotlivca, ochrane jeho údajov a kontrole, ako sa s jeho údajmi 
narába a ako sa k nim pristupuje. 

Spoločnosť�vykoná�všetky�nevyhnutné�bezpečnostné�opatrenia�
k�zabezpečeniu�ochrany�osobných�údajov�a�bude�transparentne�
a�spravodlivo�pristupovať�k�tomu,�ako�a�prečo�sa�vaše�osobné�údaje�
zbierajú,�uchovávajú�a�používajú.

My�všetci�máme�zodpovednosť�k�zabezpečeniu�osobných�údajov�
a�informácií�v�našom�vlastníctve�alebo�v�prístupe�k�nim,�aby�sme�
zabránili�ich�strate�alebo�zneužitiu.

Zaväzujeme sa 
–�Jasne�špecifikovať�zámer�
používania�informácií�
pri�ich�zhromažďovaní,�
používať�ich�iba�v�prípade�
legitímnych�činností�
a�nezbierať�viac�informácií,�
ako je nevyhnutné 

–�Dbať�o�všetky�kroky�
k�zabezpečeniu�osobných�
informácií,�za�ktoré�sme�
zodpovední 

–�Dbať�o�využívanie�
osobných informácií iba 
na�stanovený�účel,�pre�
ktorý�boli�zhromaždené,�
a�zdieľať�ich�iba�s�osobami,�
ktoré�na�to�majú�dôvod.

Príklady nevhodného používania 
a nakladania s osobnými 
informáciami:
– Poskytnutie kolegovho telefónneho 
čísla�a�adresy�bydliska�tretej�strane�bez�
súhlasu

–�Zohľadňovanie�zdravotných�údajov�
pri�schvaľovaní�pracovného�postupu�
zamestnanca

– Zamestnanec s prístupom k osobným 
údajom�zdieľa�osobné�údaje�s�kolegom,�
ktorý�taký�prístup�nemá,�na�ich�použitie�
v�inom�projekte�a�bez�odsúhlasenia.

Zásady a ďalšie usmernenia

� �Zásady�tvorby,�uchovávania�
a likvidácie dokumentov

� �Manažment�informácií�
a technologické zásady

  Politika zamestnancov

  Zásady ochrany osobných údajov

� �Bezpečnostná�politika

Osobné údaje

http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF024.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF024.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759OF040.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759OF040.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF015.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759OF021.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF017.pdf
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Môžeme disponovať takými dôvernými informáciami o spoločnosti 
a jej obchodných partneroch, ktoré by v prípade zverejnenia mali 
značný vplyv na cenu akcií spoločnosti alebo akcií inej spoločnosti. 
Uvedené informácie sú označované ako „interné informácie“. 
Okrem toho môžeme byť zapojení do záležitostí spoločnosti, ktoré 
sú potenciálne citlivé na cenu akcií, t. j. v budúcnosti sa môžu stať 
internými informáciami.

Zaväzujeme sa 
–�Dbať�o�bezpečnosť�

citlivých informácií 
o cenách akcií 
a nikdy ich nebudeme 
prediskutovávať�alebo�
zdieľať�s�niekým�iným�–�
či už�so�zamestnancami�
(pokiaľ�to�nie�je�
špecificky�autorizované�
spoločnosťou),�rodinnými�
príslušníkmi,�priateľmi�
alebo obchodnými 
partnermi�–�resp.�ich�
nabádať�k�obchodovaniu�
s akciami na základe 
uvedených informácií

–�Predchádzať�
obchodovaniu s akciami 
a�nenabádať�ostatných,�
aby�tak�urobili,�ak�máme�
informácie,�ktoré�sú�
potenciálne citlivé na 
cenu�akcií,�alebo�keď�
nás�spoločnosť�osobne�
informovala,�že�by�sme�
s�nimi�nemali�obchodovať.

–�Dbať�o�to,�aby�interné�
informácie boli správne 
manažované�a�v�súlade�
s právnymi záväzkami 
spoločnosti�vrátane�
všetkých kontrolných 
oznámení,�ktoré�sa�môžu�
vyžadovať.

Transakcie akcií 
a interné informácie

Príklady nevhodných postupov 
a prípadnej kriminálnej aktivity:
– Rozhodnutie odkúpenia akcií 
v�spoločnosti�BAE�Systems,�keď�viete,�že�
zmluva�s�najvyššou�ponukou�sa�čoskoro�
podpíše 

–�Zdieľanie�informácií�s�rodinným�
príslušníkom�o�hĺbkovej�kontrole�
spoločnosti,�ktorú�chceme�kúpiť

– Rozhodnutie o odpredaji akcií 
spoločnosti,�keď�sa�dozviete,�že�by�
spoločnosť�mohla�utrpieť�straty�

–�Zdieľanie�informácií�s�rodinným�
príslušníkom,�keď�sa�dozviete,�že�
spoločnosť�sa�chystá�redukovať�svoje�
výnosy.

Zásady a ďalšie usmernenia

  Politika interných informácií

  Politika obchodovania 
s cennými papiermi

Poraďte sa alebo to dôverne ohláste prostredníctvom Etickej linky pomoci.

V prípade spozorovania niečoho, čo nie je správne, musíme s tým niečo urobiť.

http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF005.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF004.pdf
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Naše obchodné 
povinnosti

Silné obchodné väzby s našimi partnermi 
a dodávateľmi založené na čestnosti, poctivosti, 
bezúhonnosti, dôvere a otvorenosti sú kľúčom 
k vzájomnému úspechu. Dbáme aj o naše záväzky 
k miestnym komunitám a životnému prostrediu.
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Poraďte sa alebo to dôverne ohláste prostredníctvom Etickej linky pomoci.

V prípade spozorovania niečoho, čo nie je správne, musíme s tým niečo urobiť.
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Práca v kolektíve

Zásady a ďalšie 
usmernenia

 Obchodné postupy

  Politika zamestnancov

  Zásady obstarávania

� �Bezpečnostná�politika

� �Zásady�dodávateľov –�
Sprievodca 
zodpovedným 
podnikaním

Príklady nevhodného správania pri práci s ostatnými:
–�Používanie�drzého�alebo�útočného�slovníka�voči�dodávateľovi

–�Obchodný�partner�požadujúci�akúkoľvek�zálohovú�platbu,�
ktorá nie je v súlade so zmluvou 

–�Dodávateľ,�ktorý�predkladá�falošné�faktúry�alebo�faktúry�
obsahujúce�nevysvetlené�poplatky.

S našimi zákazníkmi, obchodnými partnermi 
a dodávateľmi budeme spolupracovať s rešpektom 
a zodpovedne a budeme plniť všetky naše obchodné 
záväzky v súlade s naším Kódexom. 

Zaväzujeme sa 
–�Dodržiavať�naše�štandardy�
a�správať�sa�zodpovedne�
a�s�rešpektom�voči�ostatným�

–�Udržiavať�naše�záväzky�
v�súlade�s�dodávateľskými�
princípmi 

–�Jasne�komunikovať�
a�odporúčať�našim�
obchodným partnerom 
a�dodávateľom,�aby�sa�
taktiež�riadili�štandardami,�
ako je stanovené v našich 
Zásadách�dodávateľov�–�
Sprievodcovi zodpovedného 
podnikania

–�Kontrolovať,�či�všetci�
dodávatelia podliehajú 
náležitým�kontrolám�
povinnej�starostlivosť�
predtým,�ako�sa�s�nimi�
uskutoční�akýkoľvek�obchod

–�Zabezpečovať�pre�našich�
zákazníkov,�obchodných�
partnerov�a�dodávateľov,�
aby mali prístup k našej 
Etickej linke pomoci a všetky 
prostriedky�na�to,�aby�
v prípade potreby mohli 
vzniesť�požiadavky,�vyjadriť�
problémy alebo obavy 
ohľadom�nášho�správania�

–�Hlásiť�správanie�zákazníka,�
obchodného partnera 
alebo�dodávateľa,�ktoré�
nie je v súlade s našimi 
štandardami.

Ľudské práva

Zaväzujeme sa k rešpektovaniu a dodržiavaniu 
ľudských práv v rámci našej sféry vplyvu a všade, kde 
sa naše prevádzky nachádzajú. 

Každý z nás zohráva úlohu pri eliminovaní 
porušovania ľudských práv, ako napr. detská pracovná 
sila, novodobé otrokárstvo vrátane obchodovania 
s ľuďmi a nútenej práce.

Zaväzujeme sa 
–�Kontrolovať,�prešetrovať�
a�monitorovať�naše�
prevádzky,�či�nedochádza�
k�porušovaniu�ľudských�
práv

–�Ak�to�bude�umožnené,�
taktiež�monitorovať�
a�vyhodnocovať�prevádzky�
našich obchodných 
partnerov�a�dodávateľov,�
či�nepostupujú�v�rozpore�
s našimi Zásadami 
dodávateľov�–�Sprievodca�
zodpovedného 
podnikania.

Zásady a ďalšie 
usmernenia

  Politika zamestnancov

  Zásady obstarávania

  Zásady obchodovania 
s produktmi

� �Zásady�dodávateľov –�
Sprievodca 
zodpovedným 
podnikaním

http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759OF037.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF015.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759OF036.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF017.pdf
https://www.baesystems.com/en/our-company/sustainability/partners-and-suppliers/suppliers/supplier-principles
https://www.baesystems.com/en/our-company/sustainability/partners-and-suppliers/suppliers/supplier-principles
https://www.baesystems.com/en/our-company/sustainability/partners-and-suppliers/suppliers/supplier-principles
https://www.baesystems.com/en/our-company/sustainability/partners-and-suppliers/suppliers/supplier-principles
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF015.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759OF036.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF033.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF033.pdf
https://www.baesystems.com/en/our-company/sustainability/partners-and-suppliers/suppliers/supplier-principles
https://www.baesystems.com/en/our-company/sustainability/partners-and-suppliers/suppliers/supplier-principles
https://www.baesystems.com/en/our-company/sustainability/partners-and-suppliers/suppliers/supplier-principles
https://www.baesystems.com/en/our-company/sustainability/partners-and-suppliers/suppliers/supplier-principles
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Životné prostredie

Všetci sme zodpovední za striedme a efektívne 
využívanie prírodných zdrojov s minimalizovaným 
vplyvom na životné prostredie pri našich aktivitách 
a produkcii.

Zaväzujeme sa 
–�Prispievať�k�cieľom�ochrany�
životného�prostredia�
stanovených�spoločnosťou�

–�Efektívne�využívať�
zdroje energie a vody 
a�identifikovať�možnosti�
k�znižovaniu�ich�spotreby�

–�Hľadať�možnosti�na�
minimalizovanie (alebo 
zlepšenie)�vplyvov�na�životné�
prostredie súvisiace s našimi 
aktivitami a výrobkami 
vrátane�znižovania�
uhlíkových emisií 

–�Znižovať�produkciu�
odpadov a kde to bude 
možné,�budeme�hľadať�
možnosť�maximalizovania�
recyklovateľného�potenciálu�
zo vzniknutého odpadu 

–�Poukazovať�na�problémy,�
kde�dokážeme�identifikovať�
možné�škody�na�životnom�
prostredí.

Zásady a ďalšie 
usmernenia

� �Politika�životného�
prostredia

Naše komunity

Podieľame sa na pozitívnom sociálnom 
a ekonomickom dopade na komunity, v ktorých 
podnikáme a žijeme. Prispievame na aktivity 
a organizácie, ktoré sú v súlade s našimi hodnotami 
a obchodnými cieľmi.

Zaväzujeme sa 
–�Investovať�do�miestnych�

komunít v našom okolí

–�Podporovať�rozvoj�
a vzdelávanie našej 
súčasnej�aj�budúcej�
pracovnej sily

–�Prispievať�a�podporovať�
charitatívne organizácie 
v súlade s našimi 
zásadami prostredníctvom 
sponzorstva,�
darcovstva,�získavania�
finančných�prostriedkov�
a�dobrovoľných�aktivít

–�Vyžadovať�schválenie�pred�
prijatím sponzorského 
záväzku,�charitatívneho�
daru alebo pred 
prisľúbením�„vecnej�
podpory“,�ako�napr.�
materiálov alebo zdrojov 
spoločnosti

–�Zabezpečovať,�aby�sa�
charitatívne dary alebo 
sponzorstvo v podstate 
nerovnali úplatkom alebo 
politickým�platbám.

Zásady a ďalšie 
usmernenia

  Politika investovania 
v komunite

  Zásady pri daroch 
a pohostinnosti
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Náš 
protikorupčný 
program

Náš úspech ako spoločnosti závisí od toho, 
aby sme sa všetci správali eticky vo všetkom, 
čo robíme. Každý z nás sa môže pričiniť 
k zabezpečeniu vysokého štandardu etického 
správania, ktoré od nás očakávajú naši zákazníci, 
akcionári, partneri a kolegovia.
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BAE Systems Kódex obchodného správania

Poraďte sa alebo to dôverne ohláste prostredníctvom Etickej linky pomoci.

V prípade spozorovania niečoho, čo nie je správne, musíme s tým niečo urobiť.

Úplatkárstvo a korupcia

Zásady a ďalšie usmernenia

  Zásady poradenstva

� �Zásady�konfliktu�záujmov

  Postupy pri platbách všimného

  Zásady pri daroch 
a pohostinnosti

Netolerujeme�žiadnu�formu�úplatkárstva�a�
korupcie.�Nikdy�neponúkneme,�neposkytneme,�
nepožiadame�alebo�neprevezmeme�úplatok�
alebo�inú�formu�stimulov,�či�už�priamo�alebo�
prostredníctvom�tretej�strany.

Už�len�samotný�náznak�korupcie�môže�zničiť�
reputáciu�spoločnosti�a�mať�vplyv�na�naše�
podnikanie.

Úplatok�zahŕňa�priamu�alebo�nepriamu�platbu,�
výhodu�alebo�ponúknutý,�daný,�vyžiadaný�
alebo�prijatý�dar�za�účelom�nesprávneho�
ovplyvnenia�rozhodovania�alebo�výsledku.�
Výhody�samotné�nemusia�mať�nevyhnutne�
veľkú�hodnotu.�Môže�ísť�o�jednoduché�formy,�
ako napríklad obed alebo pozvanie na športové 
podujatie.�Transakcia�ani�nemusí�prebehnúť,�
aby�sa�považovala�za�úplatok.�Okrem�toho,�
platby,�dary�alebo�iné�výhody�poskytnuté�tretej�
strane�alebo�prostredníctvom�nej,�ako�napr.�
poradca,�partner�z�tímu,�rodinný�príslušník�
člena,�ktorý�robí�rozhodnutia�alebo�obchodný�
partner,�je�za�určitých�podmienok�tiež�možné�
zaradiť�do�kategórie�úplatkárstva.

Všimné�je�platba�v�malej�peňažnej�hodnote�
alebo�dar�pre�vládneho�predstaviteľa,�aby�
vykonal�niečo,�čo�oficiálne�je�povinný�spraviť,�
otázne�však�je,�či�sa�tak�stane�dnes,�alebo�až�
neskôr.�

V�súlade�so�zákonmi�Spojeného�kráľovstva,�
ako�aj�v�mnohých�iných�krajinách,�kde�
vykonávame�svoje�aktivity,�všimné�sa�považuje�
za�podplácanie.�Koncepcia�všimného�nezahŕňa�
v�sebe�zákonne�požadované�platby,�napr.�
platbu�za�vyplnenie�dokumentu�alebo�oficiálne�
zverejnené�sumy�poplatkov�za�úkony,�za�ktoré�
sa�aj�vystavuje�príjmový�doklad. 

Zaväzujeme sa 
–�Netolerovať�úplatky�alebo�iné�formy�
korupčných�aktivít�

–�Neponúkať,�nedávať�a�nepožiadať�o�žiadne�
platby,�výhody�alebo�dary,�ktoré�sú�zamýšľané�
ako�úplatok,�taktiež�nedopustíme,�aby�ostatní�
ponúkli alebo dostali neprislúchajúcu platbu 
v našom mene 

–�Nedovoliť�zamestnancom,�poradcom,�
konzultantom,�distribútorom,�spolupracujúcim�
spoločnostiam,�partnerom,�dodávateľom�
alebo iným osobám vystupujúcim v mene 
spoločnosti,�aby�ponúkali,�dávali�alebo�
prijímali�úplatky�alebo�korupčné�platby.

Zaväzujeme sa 
–�Neplatiť�za�všimné�a�ani�nedovolíme�iným,�
aby�tak�konali�v�našom�mene�pokiaľ�nie�je�
ohrozený�život�alebo�fyzická�bezpečnosť�

–�Ohlásiť�všetky�žiadosti�o�všimné�

–�Bojovať�proti�praktikám�všimného�v�krajinách,�
kde�prevádzkujeme�svoje�obchodné�aktivity.

Príklady úplatkárstva, korupcie 
a všimného:
–�Zamestnanie�jednotlivca�iba�z�dôvodu,�
že�je�príbuzným�kľúčového�obchodného�
partnera 

–�Umelé�navýšenie�niektorých�položiek�
v�cenovej�ponuke�za�účelom�umožnenia�
spätnej platby

– Ponúknutie platby tretej strane výmenou 
za citlivé informácie o obchodnej 
konkurencii 

–�Na�požiadanie�zamestnanca�letiska�
zaplatiť�malú�sumu�v�hotovosti,�aby�ste�
sa�mohli�predbehnúť�v�rade�pri�hraničnej�
kontrole�v�krajinách,�kde�neexistuje�takýto�
oficiálny�systém.
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BAE Systems Kódex obchodného správania

Poraďte sa alebo to dôverne ohláste prostredníctvom Etickej linky pomoci.

V prípade spozorovania niečoho, čo nie je správne, musíme s tým niečo urobiť.

Zásady a ďalšie usmernenia

  Zásady poradenstva

� �Zásady�konfliktu�záujmov

  Postupy pri platbách všimného

  Zásady pri daroch 
a pohostinnosti

Nikdy neponúkneme, nedáme alebo neprevezmeme žiadnu platbu, výhodu, dar 
alebo pozornosť, ktoré sú za účelom úplatkárstva, resp. sú protislužbou za poskytnutie 
obchodných alebo dôverných informácií alebo za účelom nesprávneho ovplyvnenia 
obchodných aktivít a nedopustíme ani to, aby tak niekto konal v našom mene.

Zaväzujeme sa 
–�Poskytovať�dary�iba�
v�dobrej�viere�a�s�istotou,�
že�sú�príležitostné,�
vhodné a v rozumnej 
miere,�v�súlade�s�platnými�
zákonmi 

–�Dohliadať,�aby�dary�
a�pohostinnosť,�či�
už�ponúknuté�alebo�
obdržané,�boli�vo�
finančných�limitoch�
spoločnosti�a�aby�boli�aj�
v súlade s vládnymi alebo 
štátom kontrolovanými 
pravidlami a vyhláškami 

–�Chápať�obmedzeniam�
rozsahu darov 
a pohostinnosti našich 
zákazníkov 

–�Požiadať�o�súhlas,�ak�je�
to potrebné k schváleniu 
darov alebo pohostinnosti

– Presne a transparentne 
účtovať�všetky�dary�
tak,�aby�boli�relevantne�
zaznamenané v registri 
darov a pohostinnosti 

–�Požiadať�o�radu�
v�predstihu,�ak�si�nie�
sme istí darovaním alebo 
prijatím daru alebo 
pohostenia

–�Požiadať�o�radu,�ak�máme�
podozrenie,�že�niekto�
z kolegov dostáva alebo 
ponúka neprimerané dary 

–�Vyhýbať�sa�platbám,�
darom a iným formám 
výhod prostredníctvom 
tretích�strán,�ako�je�
napríklad príbuzný 
alebo obchodný partner 
osoby s rozhodovacou 
právomocou.

Príklady nevhodných darov alebo 
pohostinnosti na pracovisku:
–�Prijatie�bezplatného�pobytu�v�hoteli,�
ktorý�je�v�súťaži�stať�sa�partnerom�
spoločnosti�

–�Poskytnúť�zákazníkovi�dar�bez�
dodržania�našich�schvaľovacích�
procesov 

– Prijatie alebo ponúknutie daru so 
zámerom ovplyvnenia výsledku 
obchodného rozhodovania

–�Prijatie�štedrého�daru�od�dodávateľa,�
ktorý�je�aktuálne�v�súťaži�o�zmluvu,�
ktorej pridelenie máte na starosti 

– Opakované prijímanie darov 
a�pohostinnosti,�každý�z�nich�v�limitoch�
spoločnosti,�od�tej�istej�tretej�strany.

Dary a pohostinnosť
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BAE Systems Kódex obchodného správania

Poraďte sa alebo to dôverne ohláste prostredníctvom Etickej linky pomoci.

V prípade spozorovania niečoho, čo nie je správne, musíme s tým niečo urobiť.

Manažovanie konfliktu záujmov

Ohlásime, ak existuje skutočný alebo domnelý konflikt 
záujmov medzi našimi osobnými záujmami a našimi 
povinnosťami voči spoločnosti.

Konflikty�záujmov�sú�situácie,�kde�konkurenčné�záujmy�
môžu�narušiť�našu�schopnosť�vykonať�objektívne�obchodné�
rozhodnutie�v�najlepšom�záujme�spoločnosti.�Dokonca�už�aj�
samotné�vnímanie�konfliktu�záujmov�môže�spochybniť�našu�
integritu�a�môže�poškodiť�povesť�spoločnosti.

Príklady možných konfliktov záujmov:
–�Manažovanie�alebo�prijatie�rozhodnutia�k�zamestnaniu�
blízkeho�priateľa�alebo�člena�rodiny�

–�Vzťah�s�niekým,�komu�ste�v�práci�supervízorom

–�Voľba�dodávateľa,�ktorý�je�prepojený�cez�priateľa�alebo�rodinu

–�Finančný�osoh�od�dodávateľa�alebo�konkurencie

–�Byť�členom�predstavenstva�v�inej�spoločnosti�za�účelom�
vytvorenia�zisku�a�bez�súhlasu�spoločnosti.

Zásady a ďalšie 
usmernenia

� �Zásady�konfliktu�
záujmov

  Politika zamestnancov

Voľba a spolupráca 
s poradcami

Vyberáme si iba takých poradcov, ktorí sú známi 
bezúhonnosťou a vyžadujeme od nich, aby sa za 
každých okolností správali v súlade s našimi 
štandardami.
Spoločnosť�niekedy�využíva�služby�poradcov�–�ako�napr.�
konzultantov,�obchodných�zástupcov�alebo�distribútorov�–�za�
účelom�poradenstva�v�prípade�nášho�strategického�prístupu�
k�tej�ktorej�krajine,�alebo�aby�poskytovali�poradenstvo�pri�
marketingu�a�distribúcii�našich�výrobkov.

Ich�úlohou,�okrem�iného,�je�aj�poskytovanie�všeobecného�
poradenstva�týkajúceho�sa�miestneho�podnikateľského�
prostredia�a�asistencie�pri�rokovaniach�s�predstaviteľmi�
vlády.�Spolupracuje�s�nimi�iba�malý�počet�zamestnancov�
a�iba�niekoľko�z�nich�je�autorizovaných�k�ich�voľbe�resp.�
k�podpisovaniu�zmlúv�s�nimi.�

Naše�Zásady�poradenstva�popisujú�postupy�náležitej�
starostlivosti�a�povinný�schvaľovací�proces,�ktorý�používame�
pri�výbere�a�menovaní�poradcov.

Zaväzujeme sa 
–�Porozumieť�a�dodržiavať�
zásady�spoločnosti�
týkajúce�sa�menovania,�
riadenia a platenia 
poradcov 

–�Vyžadovať,�aby�všetci�naši�
poradcovia,�konzultanti�
a distribútori boli 
oboznámení s našou 
politikou,�miestnymi�
zákonmi�a�nariadeniami,�
ktoré�určujú�ich�činnosť

–�Nahlásiť�nášmu�Právnemu�
oddeleniu,�pokiaľ�máte�
pocit,�že�nastalo�porušenie�

uvedených�postupov,�
zákonov alebo nariadení 
niektorým z poradcov 

–�Nepoužívať�tretie�strany�
k vykonaniu platieb alebo 
organizovaniu�udalostí,�
ktoré�sú�nevhodné,�
nelegálne alebo ktoré 
by�ste�považovali�za�
nepohodlné 

–�Vyhľadať�poradenstvo,�
pokiaľ�nemáte�istotu,�či�
aktivity tretej strany sú 
v súlade so Zásadami 
poradenstva.

Zásady a ďalšie 
usmernenia

  Zásady poradenstva

Zaväzujeme sa 
–�Mať�na�vedomí�správanie�sa�
a�dôsledky,�v�ktorých�môžu�
prameniť�aktuálne,�možné�
alebo�vnímané�konflikty�
záujmov�a�dbať�na�to,�aby�
sme�sa�im�vyhli,�alebo�aby�
sme ich vnímali 

–�Ohlasovať�všetky�aktuálne�
alebo�potenciálne�konflikty�
svojmu�manažérovi�alebo�na�
Právne oddelenie 

–�Uplatňovať�správny�úsudok�
a�uvedomovať�si,�že�nie�
všetky�osobné�záujmy,�
vzťahy,�vplyvy�a�aktivity�
vytvárajú�konflikt�záujmov�
a v prípade pochybností je 
potrebné�vyhľadať�pomoc�

–�Dohliadať�na�to,�aby�všetky�
konflikty�záujmov�boli�
podchytené a ak ich nie je 
možné�odstrániť,�aplikovať�
nápravné�kroky.
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Poraďte sa alebo to dôverne ohláste prostredníctvom Etickej linky pomoci.

V prípade spozorovania niečoho, čo nie je správne, musíme s tým niečo urobiť.

Zaväzujeme sa 
–�Mať�na�pamäti,�že�
prostriedky�spoločnosti�sa�
nepoužívajú�na�príspevky�
pre�žiadnu�politickú�
kampaň,�politickú�stranu,�
kandidáta�resp.�ich�
pridružené�organizácie�

–�Nepoužívať�charitatívne�
dotácie ako náhradou za 
politické platby 

–�Neposkytovať�politické�
príspevky a platby priamo

–�Mať�na�pamäti�a�vždy�
postupovať�v�súlade�so�
zákonom,�nariadeniami�
a�internými�postupmi,�ktoré�
sa�týkajú�lobingu,�nech�sa�
jedná o našu prevádzku 
kdekoľvek�

–�Konzultovať�postup�
s�manažmentom�pred�
akýmkoľvek�lobovaním�
s�vládnymi�predstaviteľmi�
alebo zamestnancami 

–�Hlásiť�príslušným�orgánom�
všetky informácie 
o politických príspevkoch 
alebo�platbách,�ktoré�
poskytli naši partneri 
a�dodávatelia.

Politická podpora 
a lobing

Spoločnosť sa priamo nepodieľa na politických aktivitách, 
resp. neposkytuje firemné príspevky, dotácie politickým 
stranám alebo ich predstaviteľom. Hoci sa spoločnosť 
priamo nepodieľa v politike, budeme sa zapájať do debát 
na témy, ktoré sa týkajú nás, našich zamestnancov, 
zákazníkov a koncových užívateľov našich výrobkov, 
služieb, ako aj komunít, v ktorých máme prevádzky 
vrátane prostredníctvom lobingu.

Zásady a ďalšie 
usmernenia

� �Lobing,�Politické�
darcovstvo a Postupy 
politických aktivít

Individuálne politické 
aktivity a darcovstvo

Všetci máme právo individuálneho zúčastňovania 
sa v politickom procese vrátane poskytovania 
politických darov. 

Zaväzujeme sa 
–�Vždy�dávať�jasne�najavo,�
že�naše�počínanie�a�názory�
sú naše vlastné a nie sú 
spájané�so�spoločnosťou�

–�Požiadať�o�radu,�pokiaľ�vy�
alebo váš blízky rodinný 
príslušník má v pláne 
zúčastniť�sa�politickej�
aktivity na miestnej alebo 
národnej úrovni 

–�Žiadať�súhlas�k�využívaniu�
času�a�prostriedkov�
spoločnosti�k�podpore�
našich osobných 
politických�aktivít.

Zásady a ďalšie 
usmernenia

� �Lobing,�Politické�
darcovstvo a Postupy 
politických aktivít

V�niektorých�krajinách�(ako�napríklad�v�USA)�zákon�
umožňuje�zamestnancom�prispievať�na�politické�kampane�
prostredníctvom Výboru pre politické aktivity (Political 
Action�Committee�(PAC)).�Osobná�účasť�v�PAC�znamená,�
že�obmedzené�využitie�času�a�zdrojov�spoločnosti�je�
primerané�(avšak�uvedený�čas�nemusí�byť�účtovaný�do�
vládnej�zmluvy).
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Obchodné 
pravidlá

Musíme mať istotu, že všetky naše obchodné 
praktiky sú v súlade s platnými zákonmi, 
nariadeniami vrátane tých, ktoré sa týkajú dovozu, 
vývozu, tovaru, technických údajov a služieb.
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Poraďte sa alebo to dôverne ohláste prostredníctvom Etickej linky pomoci.

V prípade spozorovania niečoho, čo nie je správne, musíme s tým niečo urobiť.
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Ponuky a vyjednávanie zmlúv

Budeme sa správať zodpovedne pri súťažiach 
o podnikanie a pri kontakte so zákazníkmi, obchodnými 
partnermi, dodávateľmi a offsetovými partnermi 
v priemyselnom odvetví.

Pri ponukách alebo vyjednávaní zmlúv 
sa zaväzujeme
–�Pristupovať�k�obchodu�
čestne,�bezúhonne�
a otvorene

–�Byť�pravdovravný,�presný�
a jasný vo formulácii našich 
požiadaviek,�komunikácii�
a reprezentovaní 

–�Zverejniť�informácie,�ktoré�
sú�požadované�zo�zákona�
alebo nariadení

–�Sledovať�zákony,�nariadenia,�
ktoré�sa�vzťahujú�na�
obstarávanie

–�Vyhýbať�sa�požadovaniu�
alebo prijímaniu informácií 
o�ponukách�konkurencie,�
o�ktorých�vieme,�že�sú�
nevhodné alebo zo zákona 
a�podľa�predpisov�nie�sú�
určené�na�zverejnenie,�
alebo�ktoré�by�mohli�mať�
za�následok�skutočný�alebo�
vnímaný�konflikt�záujmov�

–�Dbať�o�to,�aby�boli�offsety�
v súlade s Offsetovou 
politikou a všetkými 
zákonmi�a�nariadeniami,�
ktoré�sa�týkajú�vývozu.

Zásady a ďalšie 
usmernenia

 Obchodné postupy

� �Zásady�konfliktu�
záujmov

  Zásady pri daroch 
a pohostinnosti

  Politika rámcov 
manažmentu�životného�
cyklu

 Offsetová politika

  Zásady obstarávania

Súťaživosť a protimonopolnosť

Zákony o hospodárskej súťaži a protimonopolné 
zákony chránia slobodné podnikanie a zakazujú 
správanie, ktoré obmedzuje obchodovanie alebo 
spravodlivú hospodársku súťaž. Sú komplexné 
a kontextovo špecifické.

Zaväzujeme sa 
–�Postupovať�v�súlade�so�
zákonmi�o�súťaživosti�
a protimonopolnosti 

–�Chrániť�pred�konkurenciou�
všetky obchodne citlivé 
informácie�napr.�o�cenách,�
aby nenastalo porušenie 
zákonov�o�súťaživosti�
a protimonopolnosti 

–�Vyhýbať�sa�všetkým�
diskusiám,�korešpondencii,�
dohodám s konkurenciou 
alebo potenciálnou 
konkurenciou pri 
stanovovaní�cien,�ponúk,�
prideľovaní�zákazníkov,�
trhových podielov 

alebo obmedzeniach 
dodávok,�aby�sa�
predišlo porušovaniu 
zákonov�o�súťaživosti�
a protimonopolnosti

–�Hlásiť�na�Právne�
oddelenie všetky aktivity 
podkopávajúce�súťaživosť�
vrátane�požiadaviek�na�
nás

–�Hľadať�poradenstvo�
na Právnom 
oddelení v prípade 
otázok súvisiacich 
s�prostredím�súťaživosti�
a�protimonopolnosti.

Zásady a ďalšie 
usmernenia

 Obchodné postupy

� �Zásady�konfliktu�
záujmov

  Zásady pri daroch 
a pohostinnosti

  Politika rámcov 
manažmentu�životného�
cyklu

 Offsetová politika

  Zásady obstarávania

Príklady nesúťaživého správania:
–�Zdieľanie�podrobností�o�cenách�dodávateľa�resp.�iných�
zmluvných�podrobností�s�inou�spoločnosťou�

–�Zdieľanie�našich�cenových�údajov�alebo�zmluvných�ponúk�
s konkurenciou

–�Dohovor�s�konkurenciou�o�neúčasti�na�niektorej�zo�
zmluvných�ponúk,�ak�sa�konkurencia�nezúčastní�na�
nasledujúcej.

http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759OF037.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF030.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF030.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF031.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759of102.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF013.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759OF036.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759OF037.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF030.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF030.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF031.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759of102.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF013.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/Documents/759OF036.pdf
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Obchodné obmedzenia, 
kontrola vývozu a sankcie

Kontrola vývozu, sankcie a ostatné obchodné obmedzenia sú vykonávané za 
účelom ochrany národnej bezpečnosti a záujmov zahraničnej politiky, kde 
dochádza k riadeniu, ako, s kým a kde je umožnené spoločnosti obchodovať.

Spoločnosť�postupuje�v�súlade�so�všetkými�aplikovanými�zákonmi�a�nariadeniami�
vrátane�sankcií�kontrolujúcich�dovoz,�vývoz�a�všeobecné�obchodovanie�s�tovarom,�
technológiami,�softvérom�a�transakciami,�resp.�iné�vzťahy�s�tretími�stranami.

V�prípade�zlyhania�dodržiavania�vývozových�zákonov�a�sankcií�spoločnosť�(ako�aj�
jednotlivci)�môžu�čeliť�pokutám,�kriminálnemu�stíhaniu,�strate�privilégií�budúceho�
vývozu�a�poškodeniu�reputácie.

Zaväzujeme sa 
–�Oboznámiť�sa�so�zásadami�
a�postupmi�spoločnosti�
pre nakladanie s vývozom 
kontrolovaných�výrobkov,�
technológií,�dát,�softvéru�
a/alebo�poskytovaných�
služieb

–�Pochopiť,�aký�materiál�je�
vývozovo�kontrolovaný,�
zákony�prístupu,�
posielania a prijímania 
takého materiálu a kto je 
autorizovaný k prijatiu 

–�Zohľadňovať�bezpečnostné�
požiadavky,�ktoré�môžu�
taktiež�obmedzovať/
určovať,�s�kým�a�na�akej�
báze�je�možné�materiál�
zdieľať�

–�Poradiť�sa�vopred�
s miestnym Oddelením 
vývozu�pokiaľ�máte�
otázky�alebo�obavy,�či�
naše plánované aktivity 
podliehajú vývozovým 
kontrolám�alebo�sankčným�
obmedzeniam.

Príklady, kedy by sme mali myslieť na 
vývozové kontroly a sankcie:
– V rannom štádiu plánovania nového 

projektu alebo programu 

–�Pri�prístupe,�obdržaní,�uskladnení�
a prenose kontrolovanej technológie 
akéhokoľvek�druhu�

–�Pri�posielaní,�prijímaní,�zdieľaní,�
prejednávaní,�sprístupnení�alebo�prenose�
vojenského�tovaru,�softvéru�alebo�
informácií 

–�Pri�vycestovaní�za�obchodným�účelom�
do�zahraničia�alebo�so�zariadeniami�
spoločnosti

–�Pri�prístupe�k�podnikovým�IT�sieťam�vašej�
domovskej�krajiny�zo�zahraničia

– Pri prenášaní kontrolovaného tovaru alebo 
zariadení�spoločnosti�do�zahraničia�alebo�
pri�používaní�takých�zariadení�v�letiskových�
halách,�vlakoch,�hoteloch�alebo�iných�
miestach nie pracovného charakteru 

–�Pri�práci�zo�vzdialených�miest�(napr.�mimo�
pracoviska),�či�už�v�domovskej�krajine�
alebo�v�zahraničí

– Pri kontakte alebo platbách tretím stranám

– Pri zainteresovaní poradcov

–�Pri�zvažovaní�obchodných�aktivít�na�nové�
trhy�a/alebo�pri�potenciálnych�zákazníkoch�

– Pri dojednávaní návštevy na pracovisku

– Pri nábore zamestnanca alebo zmluvného 
partnera�z�iného�oddelenia�spoločnosti�
alebo externe 

– Pri zmene vašej pozície alebo pred 
spustením�nového�projektu.

Zásady a ďalšie usmernenia

  Zásady poradenstva

 Zásady kontroly exportu

http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF019.pdf
http://intranet.ent.baesystems.com/howwework/operationalframework/documents/759OF020.pdf
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Ďalšie informácie pre obchodné 
aktivity BAE Systems Inc.

Kódex obchodného správania odzrkadľuje naše odhodlanie pre 
zdieľané etické princípy zodpovednosti, čestnosti, otvorenosti, 
bezúhonnosti a rešpektu. Kódex zreteľne upresňuje odsúhlasené 
princípy, ktoré sú podkladom pre naše aktivity. Je to náš vzájomný 
sľub dodržiavať najvyššie štandardy etického správania sa.

Každý zamestnanec spoločnosti 
BAE Systems, Inc. a jej vlastnených 
a/alebo riadených obchodných aktivít je 
zodpovedný za pochopenie a aplikovanie 
štandardov, ktoré sú obsiahnuté v tejto 
brožúrke. Všetko menšieho rozsahu 
podkopáva úžasný prínos ostatných 
spolupracovníkov a môže ohroziť 
bezpečnosť našich zamestnancov 
a zákazníkov.

Tak, ako je v Kódexe jasne stanovené, 
pristupujeme k sebe navzájom 
s rešpektom a úctou. Spoločnosť vytvára 
pracovné prostredie, ktoré nezahŕňa 
žiadne nevhodné formy diskriminácie, 
obťažovania a donucovania. Formy 
diskriminácie alebo obťažovania, výrazy 
alebo správanie sa zakladajúce sa na 
rase, farbe, náboženskom vyznaní, 
pohlaví, rodu, pôvodu, predkoch, veku 
alebo stave jednotlivca, postihnutí, 
genetickej informácii, tehotenského, 
zdravotného alebo manželského stavu, 
sexuálnej orientácie, rodovej identity 
a vyjadrenia sa, alebo inej charakteristiky, 
spadajúcej pod zákonnú ochranu, 
nebudú tolerované. Viac informácií 
o diskriminácii a obťažovaní nájdete 
v pravidlách spoločnosti.

Je pre nás rozhodujúce uchovávať 
pretrvávajúce odhodlanie, reputáciu, 
etické správanie sa vo všetkých 
aspektoch pri kontakte so zákazníkmi, 
kolegami a ostatnými, s ktorými 
vykonávame obchodné aktivity. Budeme 
sa striktne pridŕžať všetkých zákonov 
týkajúcich sa darcovstva, pohostinnosti 
a zamestnanosti. Taktiež dohliadneme 
na zákonnosť a nariadenia pri interakcii 
so zákazníkom a koncovým užívateľom 
vrátane tvorby cien, vyjednávania, 
postupov obstarávania a lobingu. Naše 
obchodné vzťahy musia v skutočnosti 
aj zdanlivo zotrvať mimo všetkých 
možných výčitiek.

Budeme sa mať na pozore pred 
všetkými formami korupcie. Ako 
spoločnosť disponujeme postupmi na 
zabezpečenie bezpečnosti a zákonnosti 
materiálov a dielcov, ktoré k našim 
výrobkom používame vrátane tých 
výrobkov, ktoré sú dodávané v súlade 
s vládnymi zmluvami.

Naša Bezpečnostná dohoda Special 
Security Agreement (SSA) s vládou USA 
nám umožňuje prevádzku a služby pre 
americkú armádu, spravodajské 
jednotky a zákazníkov štátnej 
bezpečnosti. Budeme výnimočne dbať 
o dodržanie písma v duchu SSA a chrániť 
uvedenú výhodu pre našu spoločnosť.

Predchádzajúce strany Kódexu 
obchodného správania spoločnosti 
BAE Systems jasne určujú, že každý 
z nás je zodpovedný za svoje konanie pri 
aktivitách spoločnosti. Dôležité je, že je 
na každom z nás, aby sme sa držali 
najvyšších možných štandardov 
etického správania pri každodennom 
pracovnom výkone.

Ďakujem vám za váš trvalý prínos.
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