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K dopadu války na Ukrajině. 

Se zděšením a odporem sledujeme současné události na Ukrajině a důrazně odsuzujeme ruskou ag-

resi, která je v rozporu s mezinárodním právem. Cítíme solidaritu s ukrajinským lidem. 

Pro naše zákazníky vyvstávají zejména otázky týkající se kybernetické bezpečnosti a dopadu na glo-

bální dodavatelské řetězce. Na toto téma vedeme intenzivní jednání s našimi mezinárodními partnery 

a dodavateli, jakož i s úřady, jako je Spolkový úřad pro bezpečnost informací (BSI). V současné době 

není vztah se zákazníky ohrožen.  

Sdílíme hodnocení BSI, že obecná situace v oblasti kybernetických hrozeb - v důsledku kybernetické 

kriminality a dalších jevů - přetrvává, a souhlasíme s doporučeními BSI ohledně opatření. (Zdroj: BSI) 

Připojujeme se také k varování BSI z 15. března 2022 před používáním antivirového softwaru od rus-

kého výrobce Kaspersky. BSI doporučuje nahradit aplikace z portfolia antivirového softwaru Kasper-

sky alternativními produkty. (Zdroj: BSI). 

S ohledem na dodavatelský řetězec využíváme našich vynikajících vztahů s partnery z řad výrobců, 

abychom co nejrychleji přijali veškerá opatření a nezhoršovali již tak napjatou situaci v oblasti zásobo-

vání. O dalším vývoji vás budeme pravidelně informovat.  

Dlouhodobější odhad dopadů války na Ukrajině není vzhledem k vysoce dynamickému vývoji událostí 

v současné době možný. 

Bechtle je aktivní ve 14 zemí Evropy: v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Belgii, Francii, Nizozemsku, 

Itálii, Španělsku, Portugalsku, Irsku, Velké Británii, Maďarsku, České republice a v Polsku. V těchto 

zemích máme distribuční pobočky. Vlastní výrobní závody Bechtle neprovozuje. Nezaměstnáváme lidi 

na Ukrajině ani v Rusku. 

Bechtle plně dodržuje hospodářské sankce, o nichž bylo rozhodnuto v souvislosti s válečnými akcemi 

na Ukrajině a denně porovnává oficiální sankční seznamy se seznamy zákazníků. 

Prostřednictvím naší pobočky v Polsku byla velmi rychle podniknuta různá opatření k poskytnutí po-

moci, která plně podporujeme. Dále jsme vyčlenili 250.000 EUR na humanitární pomoc prostřednic-

tvím organizace UNICEF zvláště postiženým dětem na Ukrajině a z Ukrajiny.  

Bechtle se připojuje k politickým požadavkům a opatřením Spolkové republiky Německo, Evropské 

unie, dalších západních spojenců a velké většiny států zastoupených ve Valném shromáždění OSN, 

jejichž cílem je obnovení míru. 

Toto stanovisko se bude v případě potřeby upravovat. Aktuální stav: Neckarsulm, 22.8.2022 
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https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de/Webs/ACS/DE/Informationen-und-Empfehlungen/Cyber-Sicherheitslage-fuer-die-Wirtschaft/gravierende-Cyber-Risiken/Ukraine_Konflikt/ukraine_konflikt_node.html;jsessionid=2F55813FC975C7B540C32CB2533E2DB8.internet462
https://www.bsi.bund.de/DE/Service-Navi/Presse/Pressemitteilungen/Presse2022/220315_Kaspersky-Warnung.html

