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POLITIKA V OBLASTI PROTIMONOPOLNÝCH PREDPISOV A HOSPODÁRSKEJ 
SÚŤAŽE  

Magna súperí rázne, ale čestne, a podporuje slobodnú a slušnú konkurenciu. 
Budeme dodržiavať všetky platné protimonopolné zákony v  jurisdikciách, v rámci 
ktorých pôsobíme. Táto politika sa vzťahuje na spoločnosť Magna International 
Inc. a všetky jej prevádzkové skupiny, divízie, spoločné podniky a ďalšie aktivity 
na globálnej úrovni (súhrnne „Magna”). Táto politika sa tiež vzťahuje na všetky 
osoby, ktoré konajú v mene spoločnosti Magna, vrátane zamestnancov, vedúcich, 
riaditeľov, konzultantov a zástupcov. 

 

Protimonopolné zákony 

Protimonopolné zákony (niekedy tiež nazývané „zákony v oblasti hospodárskej súťaže”) sú určené 
na ochranu a podporu konkurencie medzi spoločnosťami tým, že zakazujú formálne a neformálne dohody 
medzi konkurentmi a postupy, ktoré zbytočne obmedzujú obchod, ako je napríklad fixácia cien a postupy 
určené na zneužitie trhovej sily alebo dominantného postavenia na trhu. Akékoľvek porušenie týchto 
zákonov je nezákonné a odporuje Kódexu správania a etiky spoločnosti Magna. 

Protimonopolné zákony sú aktívne uplatňované medzinárodnými a vnútroštátnymi orgánmi na ochranu 
hospodárskej súťaže, z ktorých mnohé spolupracujú na vyšetrovaní aj súdnom stíhaní. Porušenie 
protimonopolných zákonov môže viesť k (i) veľmi vysokým pokutám pre spoločnosť Magna alebo jej 
zamestnancov, (ii) súdnym sporom kvôli škodám zo strany tretích strán, (iii) uloženiu trestu odňatia slobody 
zamestnancom, (iv) zneplatneniu obchodných zmlúv a (v) poškodeniu dobrej povesti. 

Dodržiavanie protimonopolných zákonov je veľmi zložitý odbor. Predpisy sa v jednotlivých jurisdikciách 
líšia. Vo všetkých prípadoch, keď si nie ste istí, či je protimonopolný zákon dodržaný, je potrebné poradiť 
sa so skupinovým alebo regionálnym právnym poradcom alebo zamestnancom na pozícii Regional 
Compliance Officer a až potom konať. 

 

Nezákonné zmluvy/dohody 

Dohody medzi konkurentmi, ktoré znižujú úroveň hospodárskej súťaže, sú automaticky ilegálne podľa 
protimonopolného zákona a nikdy sa ich nesmieme zúčastniť. Jedná sa o dohody o:  

▪ Stanovenie, zvýšenie, zníženie alebo stabilizáciu predajných cien alebo stanovenie ďalších 
konkurenčných podmienok (vrátane politiky stanovenia cien, zliav, odmien či rabatov, marží, 
provízií a úverových podmienok); 

▪ Stanovenie miezd alebo podmienok odmeňovania zamestnancov či neprijímanie nových 
zamestnancov navzájom; 

▪ Obmedzenie výroby či zníženie kapacity; 
▪ Zdieľanie či rozdelenie trhov podľa zákazníka či teritória;  
▪ Koordinovanie aktivít v oblasti ponúk alebo „spoločné postupy pri ponukách” (vrátane dohôd s 

dodávateľmi nižšej úrovne alebo nástrojárňami);alebo 
▪ Bojkot akéhokoľvek zákazníka alebo dodávateľa.  

 

  



 

MAGNA INTERNATIONAL INC.   |   POLITIKA V OBLASTI PROTIMONOPOLNÝCH PREDPISOV A 
HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE 

3 

 

Porušenie 

Magna nebude tolerovať porušenia protimonopolných zákonov. Akékoľvek porušenie bude považované za 
vážnu záležitosť a bude sankcionované, a to až ukončením pracovného pomeru.  

Ak máte informácie alebo podozrenie, že niekto koná v rozpore s Kódexom správania a etiky spoločnosti 
Magna alebo touto politikou, mali by ste to oznámiť (i) svojmu manažérovi, (ii) finančnému riaditeľovi divízie 
alebo skupiny, (iii) skupinovému alebo regionálnemu právnemu poradcovi, (iv) zamestnancovi na pozícii 
Regional Compliance Officer, (v) zamestnancovi na pozícii VP Ethics & Chief Compliance Officer alebo(vi) 
prostredníctvom Horúcej linky spoločnosti Magna. 

Spoločnosť Magna v súlade so svojou Politikou v oblasti zamedzenia odvetným opatreniam zakazuje 
odvetné opatrenia proti akémukoľvek jednotlivcovi, ktorý v dobrej viere oznámi akékoľvek porušenie 
Kódexu správania a etiky spoločnosti Magna alebo tejto politiky. 

 

Užitočné rady 

VŽDY…  

✓ Zvážte potenciálne dôsledky svojho monopolného postupu, keď jednáte spoločne s konkurentom. Vždy 
by ste sa mali poradiť so skupinovým alebo regionálnym právnym poradcom alebo zamestnancom na 
pozícii Regional Compliance Officer, aby ste sa uistili, že vaše interakcie sú v súlade so zákonom.. 

✓ Pamätajte si, že jednotlivci môžu byť braní na trestnú zodpovednosť a niesť zodpovednosť za 
porušenia protimonopolných zákonov (a môže im byť uložená pokuta alebo trest odňatia slobody). 

✓ Pamätajte si, že za nezákonnú „dohodu“ sa môže označiť široký okruh správania vrátane bežnej 
výmeny citlivých obchodných informácií. „Dohoda“ môže byť nezákonná aj v prípade, že nie je formálne 
uzatvorená alebo písomne zaznamenaná. 

✓ S konkurentmi hovorte o obchodných záležitostiach iba v prípade, že tak robíte na legitímne obchodné 
účely. 

✓ Dodržujte nezávislosť spoločnosti Magna pri rozhodovaní o cenách, marketingu alebo predaji 
akéhokoľvek produktu.  

✓ Vyvarujte sa akéhokoľvek postupu, ktorý by mohol pripomínať nevhodnú koordináciu alebo kolúziu 
s konkurentmi. 

✓ Získajte trhové znalosti zákonným, etickým a slušným spôsobom. Ak sa dozviete citlivé obchodné 
informácie o konkurentovi, ku ktorých výmene došlo neúmyselne (vrátane dôverných alebo diskrétnych 
informácií, ktoré má iný zamestnanec o predchádzajúcom zamestnávateľovi), je potrebné sa poradiť 
so skupinovým alebo regionálnym právnym poradcom alebo zamestnancom na pozícii Regional 
Compliance Officer a až potom môžete využiť informácie alebo na ich základe konať. 

✓ V priebehu obchodných rokovaní obmedzte všetky prejednávané informácie alebo informácie 
prezrádzané konkurentom či iným tretím stranám na tie, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre realizáciu 
alebo zhodnotenie transakcie. 

✓ Buďte si vedomí toho, že členstvo v odborových združeniach a účasť na odborových konferenciách 
predstavuje protimonopolné riziká, pretože sa tu stretávajú konkurenti s cieľom hovoriť o záležitostiach 
obojstranného záujmu. Na stretnutiach a podujatiach by ste mali venovať mimoriadnu pozornosť tomu, 
aby ste sa vyhli čo i len náznaku nevhodnej komunikácie alebo koordinácie, ktorou by sa mohli porušiť 
protimonopolné právne predpisy. Pred zapojením sa do činnosti priemyselného združenia sa poraďte 
so skupinovým alebo regionálnym právnym zástupcom alebo  zamestnancom na pozícii Regional 
Compliance Officer, ak si nie ste istí, či by vaše zapojenie nemohlo vzbudiť obavy vyplývajúce 
z protimonopolných právnych predpisov.  

✓ Dávajte pozor na to, že návšteva podniku konkurencie alebo pozvanie konkurenta na návštevu 
priestorov spoločnosti Magna môže viesť k porušeniu protimonopolných zákonov. Je potrebné dávať 

https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics
https://www.magna.com/company/for-employees/magna-code-of-conduct-and-ethics/anti-retaliation-policy
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pozor na zabezpečenie toho, aby zúčastnené osoby vedeli o týchto rizikách a aby sa prijímali vhodné 
opatrenia, aby nedošlo k týmto porušeniam. Pri prijímaní potrebných opatrení vám môže pomôcť 
skupinový a regionálny právny zástupca alebo zamestnanec na pozícii Regional Compliance Officer. 

✓ Okamžite informujte manažment a/alebo skupinového alebo regionálneho právneho poradcu alebo 
zamestnanca na pozícii Regional Compliance Officer, ak dôjde k porušeniam protimonopolných 
pravidiel alebo ak sa konkurent delí o informácie citlivé z hľadiska hospodárskej súťaže alebo ich 
ponúka. Ak za týchto okolností nepodniknete žiadne kroky, môže sa to považovať za účasť na 
nezákonnom konaní. To platí pre každú situáciu, v ktorej môže dôjsť ku komunikácii s konkurentom, 
vrátane prejednávania zmluvy, účasti na stretnutí alebo konferencii priemyselného združenia, alebo 
spoločenskej či charitatívnej akcii. Ak konkurent diskutuje o téme, o ktorej sa domnievate, že môže byť 
citlivá z obchodného hľadiska, musíte: 

▪ okamžite prestať o téme diskutovať; 
▪ pokiaľ konkurent v diskusii pokračuje, ukončite konverzáciu a  ihneď si urobte podrobné poznámky 

o tom, čo sa stalo, aby ich mohla spoločnosť Magna zaevidovať;  
▪ ak udalosť nastane v priebehu formálnej schôdzky, ako je napríklad schôdza obchodného 

združenia, ihneď schôdzu opustite a požiadajte, aby sa váš odchod zaznamenal do zápisnice; a; 
▪ v každom prípade okamžite nahláste daný incident skupinovému alebo regionálnemu právnemu 

poradcovi alebo zamestnancovi na pozícii Regional Compliance Officer. 

✓ Majte na pamäti, že spoločnosť Magna môže byť obeťou porušovania protimonopolných pravidiel ako 
kupujúci tovaru od dodávateľov, ktorí porušujú protimonopolné pravidlá. Mali by ste sa poradiť so 
skupinovým alebo regionálnym právnym poradcom alebo zamestnancom na pozícii Regional 
Compliance Officer, ak máte podozrenie, že je spoločnosť Magna obeťou protikonkurenčných aktivít.  

✓ Vyvarujte sa nedbalých či nepresných vyhlásení vo všetkej internej aj externej komunikácii vrátane e-
mailov a textov alebo iných dokumentov, diskusií a verejných vyhlásení, ktoré môžu byť chybne 
vykladané tretími stranami alebo protimonopolnými orgánmi a súdmi. s všetkou komunikáciou 
zaobchádzajte profesionálne a nepokúšajte sa o vtipy ani nepoužívajte nespisovné či provokatívne 
výrazy.  

✓  Všetky otázky médií týkajúce sa akéhokoľvek vyšetrovania protimonopolných záležitostí, na ktorom 
sa zúčastňuje spoločnosť Magna či akákoľvek iná spoločnosť v našom odbore, postúpte oddeleniu 
komunikácie a vzťahov s médiami spoločnosti Magna. 

✓ Kontaktujte skupinového alebo regionálneho právneho poradcu alebo zamestnanca na pozícii 
Regional Compliance Officer, alebo – ak je to pre vás príjemnejšie – použite Horúcu linku spoločnosti 
Magna: 

▪ Pokiaľ sa dozviete o akýchkoľvek porušeniach alebo potenciálnych porušeniach protimonopolných 
zákonov z vašej strany alebo zo strany akéhokoľvek iného zamestnanca spoločnosti Magna či 
tretej strany;  

▪ Pokiaľ je doručená sťažnosť od tretej strany (dokumentovaná alebo nie) na to, že správanie 
spoločnosti Magna či navrhovaný postup porušujú alebo môžu porušiť protimonopolný zákon;  

▪ Pred zdieľaním všetkých citlivých obchodných informácií alebo začatím akejkoľvek diskusie 
s konkurentom, kedy máte otázky, týkajúce sa vhodnosti a / alebo zákonnosti takýchto postupov; 

▪ Pred uzatvorením akejkoľvek dohody so zákazníkom alebo dodávateľom, ktorá by mohla znížiť 
úroveň hospodárskej súťaže (napr. dohody o exkluzivite, dohody o zákaze konkurencie alebo 
dohody, ktorými sa ukladajú obmedzenia týkajúce sa geografických regiónov, v ktorých sa môže 
obchodovať);  

▪ Okamžite a skôr, ako čokoľvek podniknete, ak protimonopolný úrad kontaktoval spoločnosť Magna 
alebo vás osobne, vrátane protimonopolného vyšetrovania, ktoré sa týka tretej strany; a  

▪ Okamžite a skôr, ako čokoľvek podniknete, ak máte akékoľvek pochybnosti o protimonopolných 
záležitostiach. 
 

  



 

MAGNA INTERNATIONAL INC.   |   POLITIKA V OBLASTI PROTIMONOPOLNÝCH PREDPISOV A 
HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE 

5 

 

NIKDY… 

× Nevstupujte do priameho alebo nepriameho kontaktu (prostredníctvom tretích strán vrátane zástupcov, 
dodávateľov alebo zákazníkov) s konkurentom, kedy cieľom alebo výsledkom je obmedzenie alebo 
zníženie úrovne hospodárskej súťaže.  

× Neuzatvárajte dohodu alebo sa nepokúšajte o uzavretie dohody dopredu, či dosiahnutie dohody 
s konkurentom alebo akoukoľvek treťou stranou, kedy cieľom alebo výsledkom je obmedzenie alebo 
zníženie úrovne hospodárskej súťaže vrátane prostredníctvom: 

▪ Stanovenia, zvýšenia, zníženia alebo stabilizácie cien predaného tovaru;  
▪ Dohodnutia iných konkurenčných podmienok, ako sú cenové kalkulácie, zľavy, marže, rabaty, 

provízie alebo úverové podmienky;  
▪ Obmedzenia výroby či rozširovania alebo dohoda o znížení alebo obmedzení výrobnej kapacity;  
▪ Zladenia ponúk či iná nezákonná koordinácia ponúk alebo aktivít v rámci tendrov; 
▪ Stanovenia miezd, benefitov alebo iných podmienok odmeňovania zamestnancov; 
▪ Neprijímania nových zamestnancov navzájom;  
▪ Prideľovania trhov, zákazníkov, dodávateľov alebo geografických území; alebo 
▪ Spojovania sa pri bojkote zákazníkov alebo dodávateľov. 

× Nekomunikujte priamo či nepriamo s akýmkoľvek konkurentom ohľadom nasledujúcich typov informácií 
citlivých z hľadiska hospodárskej súťaže, pokiaľ už nie sú verejne dostupné:  

▪ Predchádzajúce, aktuálne či budúce rokovania so zákazníkmi alebo dodávateľmi alebo všeobecné 
stratégie vyjednávania;  

▪ Predchádzajúce, aktuálne či budúce obchodné podmienky, vrátane - avšak nie iba - cien, cenových 
vzorcov, zliav, marží, rabatov, provízií alebo úverových podmienok; 

▪ Informácie o nákladoch;  
▪ Kapacity, výrobných a predajných plánov a prognóz; 
▪ Strategické plány vrátane marketingových plánov alebo plány akvizícií alebo spoločných podnikov;  
▪ Predchádzajúce, aktuálne či budúce úrovne zásob, výroby, predajné dáta alebo trhové podmienky; 

alebo 
▪ Výskum a vývoj alebo iné inovačné činnosti. 

× Neprezrádzajte budúce plány spoločnosti Magna konkurentom, pretože môže dôjsť k porušeniu zmlúv, 
ak konkurenti podniknú podobné kroky.  

× Nebráňte regulačným a protimonopolným orgánom pri protimonopolných vyšetrovaniach (vzťahuje sa 
to aj na neoznámené dostavenie sa orgánov do prevádzky spoločnosti Magna s cieľom vykonať 
neohlásené miestne vyšetrovanie alebo príkaz na prehliadku). Neposkytujte orgánom falošné ani 
zavádzajúce informácie ani nezatajujte či neničte dokumenty, ktoré môžu byť relevantné pre akékoľvek 
vyšetrovanie. 

 

PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE: 

Ak potrebujete viac informácií alebo radu, kontaktujte svojho skupinového alebo regionálneho právneho 
poradcu alebo zamestnanca na pozícii Regional Compliance Officer, príp. zamestnanca spoločnosti Magna 
na pozícii Vice-President Ethics and Chief Compliance Officer.  
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