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Poctivosť, čestnosť a úcta k zákonu sú kľúčové hodnoty, ktoré stoja za 
úspechom našej Skupiny. Riadime sa nimi v prístupe k podnikaniu už 
od založenia CRH a oddanosť k týmto hodnotám bola vždy základnou 
požiadavkou pre každého zamestnanca Skupiny CRH. Púšťame sa do 
novej a zaujímavej kapitoly v našom rozvoji a ja som pevne odhodlaný 
urobiť všetko pre to, aby boli aj naďalej zabezpečené najvyššie štandardy 
obchodnej etiky vo všetkom, čo robíme, v spolupráci so všetkými našimi 
partnermi a všade, kde pôsobíme.

Tento aktualizovaný Kódex obchodného správania CRH je príručka, 
ktorá každému z nás pomôže tieto hodnoty dodržiavať. Slúži ako 
praktický sprievodca, ktorý zabezpečuje, aby sme sa riadili zákonmi, 
robili etické rozhodnutia a predovšetkým dodržiavali našu kľúčovú 
zásadu: „Neexistuje dobrý obchodný dôvod na uskutočnenie niečoho 
nesprávneho“. Venujte, prosím, čas a pozorne si prečítajte celý kódex, 
aby ste sa oboznámili so štandardmi, ktoré sa od nás očakávajú pri 
plnení mnohých záväzkov, či už medzi nami navzájom, alebo vo vzťahu s 
našimi zákazníkmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi, v rámci našej 
Skupiny a vo vzťahu k životnému prostrediu a komunite, ktorej slúžime. 
Samozrejme, žiadny dokument nedokáže obsiahnuť všetky možné 
situácie, a preto kódex uvádza aj ďalšie zdroje, ktoré sú vám k dispozícii 
v prípade, že budete potrebovať viac informácií, alebo ak budete 
chcieť nahlásiť problém, ktorý sa vás dotýka. Uisťujeme vás, že správy 
vypracované v dobrej viere budú plne prešetrené. Proti žiadnej osobe, 
oznamujúcej skutočné podozrenie, nebude podniknuté žiadne odvetné 
opatrenie. Nebudeme tolerovať pomstu, alebo odplatu za oznámenie 
takýchto znepokojení.

CRH je hrdé na svoju históriu a má pred sebou úspešnú budúcnosť. Pri úsilí 
plného využitia potenciálu našej Skupiny CRH pracujme spolu ako jedna 
spoločnosť s jasnou víziou, stavajme na dedičstve tých, ktorí prišli pred 
nami, a buďme príkladom pre tých, ktorí nás budú nasledovať. Ďakujem, 
že sa osobne zaväzujete spĺňať náš spoločný cieľ, a to zabezpečiť, aby bola 
spoločnosť CRH čestným lídrom.

S  úctou,

Albert Manifold
generálny riaditeľ      
CRH plc

Február 2014

List od generálneho     
riaditeľa Alberta Manifolda
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Kľúčové hodnoty

Naše kľúčové hodnoty
Cieľom Skupiny CRH je trvalo udržateľným, zodpovedným a etickým spôsobom pristupovať k 
našim zákazníkom, dodávateľom, obchodným partnerom, k miestnej samospráve a komunite, 
k akcionárom a rovnako aj zamestnancom a zároveň budovať trvalé vzťahy založené na dôvere, 
ktoré vychádzajú zo základných hodnôt čestnosti, poctivosti a rešpektovania zákona.

Čestnosť
V každodenných obchodných stykoch dôsledne využívame vysoké štandardy obchodnej etiky.

Poctivosť
Nikdy sa nespreneveríme pravde.

Rešpektovanie zákona
Dodržiavame legislatívu a všetky platné zákony, predpisy a opatrenia.

Hlavné etické zásady podnikania

Integrity

Honesty

Respect

V CRH sa všetci zhodneme, že „neexistuje dobrý obchodný dôvod na uskutočnenie niečoho 
nesprávneho“. Definuje to našu kultúru a poskytuje základ pre hlavné obchodné zásady, 
ktorými sa riadi naše správanie v kľúčových oblastiach, na ktoré sa tento kódex vzťahuje:

1. Našou základnou úlohou je ochrana zdravia, bezpečnosti a životov našich 
zamestnancov, ako aj návštevníkov, ktorí prídu navštíviť naše mnohé pracoviská.

2. Rešpektujeme ľudské a pracovné práva a poskytujeme rovnaké príležitosti všetkým 
našim zamestnancom. Zároveň si ceníme ich rôznorodosť bez ohľadu na vek, pohlavie, 
postihnutie, náboženské presvedčenie, etnický pôvod, tehotenstvo a sexuálnu 
orientáciu či akékoľvek iné zaradenie, chránené príslušnými právnymi predpismi, 
a spravodlivo ich odmeňujeme.

3. K našim zákazníkom, dodávateľom a obchodným partnerom sme spravodliví 
a úprimní a rokujeme len s tými, ktorí sa riadia rovnakými etickými obchodnými 
zásadami.

4. Uvedomujeme si svoju zodpovednosť v oblasti ochrany hospodárskej súťaže a 
súťažíme energicky, spravodlivo a vždy v medziach zákona.

5. Netolerujeme žiadnu formu úplatkárstva alebo korupcie a na všetkých našich 
rokovaniach vždy dodržiavame najvyššie štandardy podnikateľskej etiky.

6. Majetok Skupiny používame vhodným spôsobom a na určený účel.

7. Rešpektujeme dôverné informácie, sme profesionálni a diskrétni v každej 
komunikácii.

8. Vyhýbame sa konfliktu záujmov a ponúkame a prijímame len vhodné obchodné dary 
a pohostenie.

9. Koncept trvalej udržateľnosti je základným predpokladom pre náš budúci rast. 
Neustále sa usilujeme spĺňať najvyššie štandardy starostlivosti o životné prostredie 
a sme plne odhodlaní zlepšiť život komunít, ktorým slúžime.

10. A nakoniec, ak budeme vidieť alebo počuť niečo nezákonné, neetické alebo 
nebezpečné – „ozveme sa“!
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„Ak budeme vidieť alebo 
počuť niečo nezákonné, 
neetické alebo proti 
zásadám bezpečnosti –
ozveme sa!“
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Úvod

Čo je Kódex obchodného správania a na čo nám slúži?
Kódex obchodného správania a podporných opatrení (spoločne náš „Kódex“) slúži ako 
návod, ktorý nám pomáha:

Držať sa našich hodnôt. Vďaka správnemu podnikaniu sme schopní udržať si vybudovanú 
dôveru so všetkými, ktorí majú záujem, aby bola naša Skupina úspešná, počnúc 
zamestnancami a akcionármi CRH, až po spoločnosti, s ktorými spolupracujeme a komunity, 
v ktorých žijeme.

Dodržiavať zákony. Zásady v Kódexe nám pomáhajú vykonávať prácu v súlade s príslušnými 
zákonmi a predpismi, ktoré sa vzťahujú na prácu, ktorú robíme a krajiny, kde pôsobíme. 
V prípade, že v dôsledku colných alebo obchodných noriem existujú medzi Kódexom 
a miestnymi pravidlami akékoľvek rozdiely, mali by sme uplatňovať najvyšší štandard 
obchodného správania.

Rozhodovať sa eticky, najmä, keď nie je úplne jasné, kedy treba urobiť správnu vec. Hoci 
neexistuje nič lepšie ako zdravý rozum a dobrý úsudok, Kódex nám pomáha pochopiť 
pravidlá a zásady, s ktorými sme doteraz nemuseli byť oboznámení. Z tohto dôvodu 
ponúkame komplexný vzdelávací program, ktorý zabezpečí, že všetci Kódex pochopíme. Od 
každého zamestnanca budeme požadovať potvrdenie, že Kódexu rozumie.

Stručne povedané, Kódex nám pomáha vždy dodržiavať naše zlaté pravidlo: „Neexistuje 
dobrý obchodný dôvod na uskutočnenie niečoho nesprávneho.”

Pre koho je Kódex určený?
Každý, kto pracuje pre alebo v mene spoločnosti patriacej do Skupiny CRH má povinnosť 
tento Kódex si prečítať, porozumieť mu a dodržiavať ho. (Pod pojmom Skupina sa rozumejú 
všetky spoločnosti, kde CRH priamo alebo nepriamo ovláda viac ako 50% zo základného 
imania alebo ich riadi). To znamená, že:

•  všetci zamestnanci, vrátane tých, ktorí pracujú na čiastočný úväzok alebo majú 
zmluvu na dobu určitú i neurčitú

•  všetci administratívni pracovníci, výkonní a nevýkonní riaditelia

sú zodpovední za dodržiavanie zásad a hodnôt uvedených v tomto dokumente.

Vzhľadom k tomu, že CRH rastie prevažne prostredníctvom akvizícií, je obzvlášť dôležité, 
aby sme si všetci uvedomili, že rovnaké pravidlá v širokej organizácii CRH platia pre 
každého. Podniky získané akvizíciou sú povinné prijať tento Kódex a zverejniť hodnoty 
CRH v čo najskoršej dobe. V prípade spoločného podniku alebo pridruženého podniku 
dôrazne podporujeme prijatie Kódexu alebo podobných materiálov a postupov, ktoré 
sú prinajmenšom rovnako prísne ako tie naše. Náš program Povinnej starostlivosti pri 
dodržiavaní zásad a etiky v prípade fúzie, akvizície a spoločného podnikania nám pomáha 
získavať podniky, alebo sa zlučovať s firmami, ktoré sa zaviazali k najvyšším štandardom 
čestného podnikania.

Očakávame, že podobné zásady, ktoré sú uvedené v samostatnom Kódexe správania 
dodávateľa, budú dodržiavať aj naši dodávatelia a rovnako aj obchodní partneri, ktorí 
konajú v našom mene a od ktorých očakávame, že budú zdieľať náš záväzok k dodržiavaniu 
najvyšších etických štandardov.

Tento dokument sa odvoláva aj na ďalšie podrobné dokumenty o opatreniach a na metodické 
poznámky – úplný zoznam týchto dokumentov je uvedený na strane 40. Kópie týchto 
dokumentov vám môže poskytnúť váš nadriadený, ktorýkoľvek člen tímu dodržiavania 
zásad a etiky, alebo si ich môžete stiahnuť na intranetových stránkach našej Skupiny.

CRH Supplier Code of Conduct  Leading with Integrity

Supplier Code of Conduct 
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Úvod
Aké sú naše povinnosti?

Očakáva sa od nás, že:

• sa v obchodnom styku a pri obchodných rozhodnutiach budeme riadiť zdravým   
 rozumom a dobrým úsudkom

• sa budeme riadiť Kódexom a všetkými príslušnými a platnými zákonmi 

• sa budeme pýtať v prípade, že si nebudeme istí ako, postupovať

• sa ozveme, ak niečo nie je správne

Sprievodca etickým rozhodovaním
CRH sa usiluje čo najviac uľahčiť dodržiavanie pravidiel. Ak čelíte ťažkému obchodnému 
rozhodovaniu, pre orientáciu si preštudujte príslušnú časť tohto Kódexu a sami sebe 
odpovedzte na nasledujúce otázky:

1. Je to legálne, etické a spravodlivé?

2. Je to v súlade so základnými hodnotami CRH?

3. Ide o správnu vec pre našu spoločnosť a pre Skupinu CRH?

4. Bol by som rád, keby som bol za to verejne zodpovedný?

Pokiaľ si stále nie ste istí, či by ste na každú otázku odpovedali „áno“, alebo ak vám nie je 
jasný zmysel a význam čohokoľvek v tomto Kódexe, neváhajte a opýtajte sa svojho manažéra, 
člena tímu pre dodržiavanie zásad a etiky, alebo si preštudujte niektorý z ďalších dostupných 
zdrojov, ktoré sú uvedené na druhej strane.

Vyjadrite svoj názor!
Prečo je dôležité klásť otázky a informovať o podozreniach?
Všetci poznáme ničivé dôsledky, ktoré môže mať neetické, nezákonné alebo nebezpečné 
správanie na spoločnosť a jej zamestnancov. Chceme si aj naďalej udržať našu efektivitu a 
chrániť povesť, pri čom potrebujeme vašu stálu podporu. Keďže Kódex nemôže riešiť každú 
situáciu, ktorá môže nastať pri každodenných povinnostiach, je na každom z nás, aby sme 
naďalej dodržiavali najvyššie štandardy integrity a informovali o skutočnostiach, ktoré nie sú 
v súlade so zodpovedným obchodným správaním.

Aký druh problémov by som mal ohlásiť?
V dobrej viere by ste mali oznámiť všetky potenciálne nelegálne, neetické alebo nebezpečné 
kroky prípadne čokoľvek, čo sa zdá byť v rozpore so zásadami uvedenými v tomto Kódexe. 
„Dobrá viera“ znamená, že o situácii poskytnete všetky informácie, ktoré sú podľa vašej 
najlepšej vedomosti pravdivé. Nevadí, ak si nie ste istí, či ide o porušenie Kódexu alebo sa 
neskôr ukáže, že ste sa mýlili. Nebojte sa slobodne spýtať na čokoľvek, čo sa vám zdá byť 
nevhodné a nebojte sa ohlásiť čokoľvek, čo podľa vás nie je v poriadku. Je to aj vaše právo a aj 
vaša povinnosť.
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Úvod
Koho mám kontaktovať?
Keď si nie ste istí správnym priebehom postupov, alebo ak chcete nahlásiť problém, ktorý sa 
vás týka, môžete sa obrátiť na nasledujúce osoby:

• váš priamy nadriadený

• výkonný riaditeľ, oddelenie ľudských zdrojov, finančný manažér

• hlavný právny poradca divízie, koordinátor dodržiavania nariadení pre krajinu  
 alebo divíziu

• vedúci oddelenia interného auditu alebo vedúci Skupiny pre dodržiavanie nariadení  
 a etiku spoločnosti

• hlavný finančný referent divízie

Ak je ťažké alebo nepraktické komunikovať s vyššie uvedenými osobami, máte k dispozícii 
dôvernú telefonickú linku CRH Hot line “horúcu linku”, ktorá nám umožní nahlásiť problém 
dôverne v rodnom jazyku. Horúca linka je prístupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni na 
bezplatnom čísle alebo on-line (kontaktné údaje sú k dispozícii vo vašej pobočke alebo na 
internetových stránkach CRH). Pokiaľ to dovoľujú miestne zákony, prípad môžete nahlásiť 
anonymne, ale majte na pamäti, že to môže CRH skomplikovať dôkladné prešetrenie vášho 
hlásenia. Prosím, berte na vedomie, že horúca linka by sa nemala používať na bežné personálne 
záležitosti, ktoré lepšie vyriešite so zástupcom personálneho oddelenia.

Oznámenie v dobrej viere a opatrenia na prevenciu odvety
CRH sa zaväzuje vytvoriť prostredie bez odplaty, kde sa môžu zamestnanci slobodne 
vyjadriť, keď majú skutočné obavy. V dobrej viere môžete kedykoľvek oznámiť podozrenie 
na porušenie kódexu alebo zákona bez strachu z pomsty, alebo akéhokoľvek negatívneho 
dopadu na vaše zamestnanie v dôsledku takého oznámenia. Pomsta alebo odvetné opatrenia 
nie sú tolerované. V prípade ohlásenia podozrenia sú informácie odoslané na prešetrenie do 
Skupiny pre dodržiavanie nariadení a etiku CRH. Každá obava alebo tvrdenie bude diskrétne, 
profesionálne a dôverne spracované v rozsahu, ako to vyžadujú miestne zákony.

Aké sú dôsledky pri porušení kódexu?
Porušenie kódexu alebo zákona môže mať vážne následky pre zúčastnených jednotlivcov aj 
pre CRH. Tí, čo sa zapoja do neetických alebo nezákonných činností, a tí, ktorí vedú, schvaľujú, 
alebo napomáhajú takejto činnosti, konajú nezávisle a proti najlepším záujmom Skupiny a 
okrem disciplinárneho konania im hrozí aj ukončenie pracovného pomeru, ako aj možné 
právne sankcie. Pamätajte si, že takéto správanie ohrozuje našu dobrú povesť a negatívne 
ovplyvňuje našich akcionárov. Môže to pre nás ako jednotlivcov ale aj ako Skupinu znamenať 
pokuty a občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť.

COBC_Slovak.indd   6 19/06/2015   10:35



7

COBC_Slovak.indd   7 19/06/2015   10:35



8

Úvod
Vyššie očakávania od manažérov a riaditeľov

Hoci Kódex platí pre každého rovnako, ak ste manažér alebo riaditeľ CRH, máte voči našej 
Skupine a vášmu tímu ďalšie povinnosti a musíte sa usilovať:

• prečítať si a dodržiavať Prevádzkové pokyny Kódexu obchodného správania, ktoré boli 
pripravené, aby vám pomohli realizovať požiadavky tohto Kódexu 

• byť príkladom a mať na mysli predovšetkým zachovanie etiky pri každom obchodnom 
rokovaní

• svojmu tímu stanoviť a jasne vysvetliť očakávania, aby tak zároveň porozumel aj 
očakávaniam našej Skupiny a spôsobu ako dodržiavať Kódex a príslušné miestne 
zákony. Môže si to vyžadovať aj vytvorenie dodatočných opatrení alebo pokynov 
(okrem tohto Kódexu), ktoré zabezpečia dodržiavanie miestnej legislatívy

• členom vášho tímu zabezpečiť školenie, ktoré potrebujú, aby porozumeli svojim 
povinnostiam a zodpovednosti

• presadzovať otvorenú kultúru, podporovať svojich zamestnancov, aby sa vyjadrili, 
keď niečo nie je v poriadku a vždy buďte vnímaví k znepokojeniam, otázkam či 
pripomienkam

• riešiť nevhodné správanie a oceniť etický prístup 

• byť otvorení etickým a zásadovým iniciatívam vo vašom podnikaní

Naša Skupina vytvorila aj Príručku ako viesť čestne, ktorá vám pomôže vytvárať pozitívne a 
motivačné prostredie. Využite tento zdroj, upravte si ho, aby vyhovoval vášmu individuálnemu 
štýlu vedenia a používajte ho ako príručku pri riadení vášho tímu.

Code of Business Conduct
Operating Guidelines 
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Naše interné záväzky 

Ochrana zdravia a bezpečnosť na pracovisku

Bezpečné pracovné podmienky
Našou hlavnou úlohou je chrániť zdravie a bezpečnosť ľudí, ktorí pracujú v našich pobočkách 
alebo ich navštevujú. Pri zavádzaní plánu na elimináciu smrteľných nehôd sme si stanovili 
veľmi náročný cieľ nulového úmrtia a nulových nehôd. Opatrenia pre bezpečnosť a zdravie si 
vyžadujú, aby sme:

Dodržiavali všetky platné právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a zdravia  
a neustále zlepšovali kontrolu opatrení v oblasti bezpečnosti a zdravia 
pri práci, aby sme vždy spĺňali alebo prekonávali osvedčené postupy  
v tejto oblasti

Trvali na tom, aby všetci zamestnanci a dodávatelia rešpektovali pokyny 
Skupiny týkajúce sa bezpečnosti a zdravia

Zaistili že naše spoločnosti zabezpečujú zdravé a bezpečné pracovné prostredie 
pre všetkých zamestnancov a dodávateľov a o zákazníkov a návštevníkov 
sa na našich pobočkách riadne starajú

Vyžadovali aby všetci zamestnanci a dodávatelia pracovali bezpečným a povoleným 
spôsobom.

Drogy a alkohol
Naša bezpečnosť závisí aj od pracoviska, na ktoré sa nesmie dostať žiadna látka, ktorá by 
mohla narušiť našu bezpečnosť a pracovný výkon. Zneužívanie liekov, regulovaných látok 
alebo alkoholu a užívanie nelegálnych drog na pracovisku je zakázané. Zahŕňa to aj nákup, 
predaj alebo distribúciu týchto výrobkov, prípadne stav pod ich vplyvom. Ak môžu vašu 
schopnosť bezpečne si vykonávať svoju prácu ovplyvniť predpísané alebo voľne predajné 
lieky, informujte o tom svojho manažéra.

?
O

Naše štandardy bezpečnosti pri práci ďaleko presahujú štandardy, ktoré požaduje krajina, v ktorej 
pôsobíme a naši konkurenti dodržujú len miestne požiadavky. Nemali by sme urobiť to isté?

Nie. Musíme dodržiavať bezpečnostné opatrenia a osvedčené postupy CRH. Zaviazali sme sa poskytovať 
našim zamestnancom bezpečné prostredie všade, kde pôsobíme, aj keď to znamená, že presahujeme miestne 
požiadavky.

?
O

Mám podozrenie, že kolega občas príde do práce opitý a možno si vypije aj na pracovisku. Mám obavy o 
jeho zdravie a bezpečnosť. Čo môžem urobiť?

Mali by ste sa poradiť s pracovníkom z oddelenia bezpečnosti alebo so svojím manažérom, ktorí príjmu vhodné 
kroky a do riešenia tejto situácie zapoja vhodných expertov. Ak by pre vás bolo pohodlnejšie obrátiť sa na iné 
zdroje uvedené v tomto Kódexe, môžete použiť rôzne kanály, vrátane horúcej linky.
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„Postaráme sa, 
aby bola zaistená 
bezpečnosť a 
zdravie našich ľudí 
a našich hostí na 
všetkých našich 
pracoviskách.“
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Naše interné záväzky

Spravodlivá sociálna politika a politika zamestnanosti

Spravodlivé pracovné postupy
Plne sa zaväzujeme chrániť ľudské práva a podporujeme zásady stanovené v článkoch 
Všeobecnej deklarácie ľudských práv Organizácie spojených národov a Základných 
princípov práce Medzinárodnej organizácie práce v rozsahu, v akom sa vzťahujú na naše 
spoločnosti. Náš postoj je uvedený v našej sociálnej politike a odráža sa v našom vzťahu so 
zamestnancami, dodávateľmi a zákazníkmi a pri rozhodovaní o investíciách. Preto musíme:

Dodržiavať všetky platné právne predpisy a neustále zlepšovať sociálnu kontrolu, 
aby sme vždy spĺňali, prípadne prekonávali osvedčené postupy v tejto 
oblasti

Riadiť naše obchody spravodlivým a nestranným spôsobom a zároveň spĺňať 
všetky spoločenské povinnosti či už ako priamy alebo nepriamy 
zamestnávateľ

Podporovať slobodu združovania a uznať právo na kolektívne vyjednávanie 

Zakázať  nútenú, povinnú a detskú prácu

Uplatňovať zásadu rovnosti príležitostí a vážiť si rôznorodosť bez ohľadu na vek, 
pohlavie, zdravotné postihnutie, vierovyznanie, etnický pôvod alebo 
sexuálnu orientáciu a zároveň trvať na tom, že schopnosti sú jediným 
základom pri rozhodovaní o výbere a prijímaní zamestnancov

Zabezpečiť aby sme s našimi dodávateľmi a zákazníkmi jednali zodpovedne v súlade 
s týmto Kódexom a správnymi obchodnými postupmi

Rovnaké príležitosti a antidiskriminácia
Príležitosť pre postup zamestnanca v rámci našej Skupiny určujú princípy ako je 
tvrdá práca, jeho schopnosti a poctivosť. Naša politika zamestnanosti sa zameriava na 
podporu individuálnej iniciatívy a spoluprácu, pričom všetkým poskytuje príležitosť 
rozvíjať svoj plný potenciál. Rozhodnutie o prijatí do zamestnania, výbere a povýšení sa 
zakladá na individuálnych schopnostiach a je v súlade so zásadami rovnosti príležitostí 
a antidiskriminácie. Okrem spravodlivého prijímania zamestnancov a poskytovania 
príležitostí k rozvoju založených na zásluhách, našich ľudí spravodlivo odmeňujeme na 
základe filozofie „platu za výkon“.
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„Rešpektujeme ľudské 
a pracovné práva 
a dodržujeme zásadu 
rovnosti príležitostí všetkým 
našim zamestnancom. 
Zároveň si ceníme ich 
rôznorodosť a spravodlivo 
ich odmeňujeme.“

Prevencia šikanovania a obťažovania
Je dôležité správať sa k spolupracovníkom s rešpektom a dôstojnosťou. Šikanovanie  
a obťažovanie je na pracovisku absolútne nevhodné a môže mať mnoho podôb, vrátane:

•  ústne alebo písomné pripomienky alebo „vtipy“, ktoré sa týkajú náboženstva,   
 rasy, etnického pôvodu, pohlavia alebo veku

•  fyzické alebo sexuálne návrhy alebo vizuálne predvádzanie

•  ohrozujúce gestá alebo násilné výrazy 

• hrozby násilia 

Môžu pochádzať od spolupracovníkov, nadriadených, dodávateľov, výrobcov alebo zákazníkov. 
Všetci musíme na pracovisku zabezpečiť vzájomnú úctu. Šikanovanie alebo obťažovanie 
nesmie byť v žiadnom prípade tolerované.

?
O

Počas prezentácie na oddelení som položila otázku. Mala som pocit, že odpoveď, ktorú som dostala, 
bola urážlivá a sexistická a cítila som sa ponížená. Niekoľko ľudí v miestnosti sa začalo smiať. Je toto 
povolené?

Pri rozhodovaní podporujeme otvorenú komunikáciu, vyjadrenie rozdielnych názorov v otázkach a zdravé debaty. 
Avšak, nesúhlas musíme vyjadriť profesionálne a zdvorilo a sexistické správanie alebo poznámky sú v každom 
prípade neospravedlniteľné. Porozprávajte sa s osobou, ktorej správanie sa Vás dotklo, alebo kontaktujte svojho 
manažéra alebo zástupcu personálneho oddelenia, prípadne sa obráťte na niektorý z ďalších dostupných zdrojov, 
ktoré sú uvedené na strane 6.
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Záväzok voči našim zákazníkom,    
dodávateľom a obchodným partnerom

Spravodlivý prístup k iným

Naši zákazníci, dodávatelia a obchodní partneri sú pre nás cennými partnermi a mnohými 
spôsobmi prispievajú k úspechu našej Skupiny. Preto sa usilujeme byť úprimní a nikdy sa 
nezapájame do nekalých praktík. Pevne veríme, že vzťahy postavené na dôvere a poctivosti 
budú udržateľné a prínosné pre všetkých.

Naši zákazníci
Úspech našich obchodných stratégií vo veľkej miere závisí na podpore zo strany našich 
zákazníkov. Preto je nevyhnutné, aby sme s našimi zákazníkmi vytvárali a uchovávali 
vzájomne prínosné obchodné partnerstvá, založené na poctivosti, čestnosti a dôvere. 
Trváme na tom a máme zodpovednosť, aby sme náš tovar a služby dodávali v súlade so 
všetkými príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany zdravia a bezpečnosti a 
požiadavkami na označovanie výrobkov. Propagácia a reklama výrobkov by mala byť vždy 
vecná a mala by byť prezentovaná poctivým a prijateľným spôsobom. Nesmieme sa zapájať 
do šírenia nepravdivých výrokov týkajúcich sa konkurentov alebo ich ponuky výrobkov.

Naši dodávatelia
Pri podnikaní sú kľúčoví aj naši dodávatelia. Očakávame, že budú orientovaní na kvalitu, 
inovatívni a efektívni, a budú CRH dodávať hodnotné výrobky za rozumnú cenu, pričom 
budú vždy podnikať v súlade s právnymi predpismi a dodržiavať zásady dobrej etickej praxe. 
Kódex etického obstarávania a Kódex správania dodávateľa uvádzajú požiadavky a súvisiace 
postupy, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť, aby sme pracovali len s dodávateľmi, ktorí zdieľajú 
našu neochvejnú oddanosť k dobrým etickým postupom a spĺňajú naše štandardy v oblasti 
ľudských práv, ochrany bezpečnosti a zdravia a starostlivosti o životné prostredie. Naše tímy 
pre verejné obstarávanie dohliadajú na tieto rizikové procesy u našich hlavných priamych a 
nepriamych dodávateľov a zároveň pomáhajú riadiacim tímom zabezpečiť, aby boli vzťahy s 
miestnymi dodávateľmi vhodne zorganizované.

Naši obchodní partneri
Medzi „obchodných partnerov“ patria obchodní zástupcovia, konzultanti, prostredníci, 
predajní distribútori, lobisti a iní partneri v JointVentures. Obchodní partneri prispievajú 
do nášho obchodného procesu, keď potrebujeme ich odborné znalosti v istej oblasti, na 
príslušnom trhu alebo na istom geografickom území. Dôkladne a hĺbkovo si preverujeme 
všetkých obchodných partnerov, ktorí pôsobia v našom mene pri zabezpečovaní, príprave 
a vyjednávaní ponúk pre nové zákazky alebo pri predlžovaní existujúcich zmlúv. Starostlivo 
dokumentujeme aj všetky zmluvné záväzky, aby sme zabezpečili, že odrážajú etické obchodné 
štandardy. Tieto postupy sú uvedené v našich Zásadách proti podplácaniu a pomáhajú 
chrániť CRH pred akýmkoľvek spojením s nezákonným alebo neetickým správaním, akým 
je napr. korupcia. U všetkých našich tretích strán, a teda aj u obchodných partnerov, musí 
byť vyplatená odmena primeraná poskytnutým službám, riadne zaznamenaná a schválená a 
následne vyplatená šekom alebo bankovým prevodom (nie v hotovosti) v súlade s príslušnou 
dohodnutou zmluvou.

 

CRH Supplier Code of Conduct  Leading with Integrity

Supplier Code of Conduct 
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„K našim zákazníkom, 
dodávateľom a 
obchodným partnerom 
sme spravodliví a 
úprimní a rokujeme len 
s tými, ktorí sa riadia 
rovnakými etickými 
obchodnými zásadami.“
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Záväzok voči našim zákazníkom,    
dodávateľom a obchodným partnerom

Spravodlivá hospodárska súťaž
Veríme, že spravodlivá hospodárska súťaž je v záujme každého, pretože vytvára dynamickejšie 
trhy so širším výberom, lepšou hodnotou a zvýšenými inováciami, teda trhy, na ktorých 
môže CRH naďalej konkurovať a vyniknúť. Sme preto plne oddaní dodržiavaniu príslušných 
predpisov ochrany hospodárskej súťaže v tých krajinách, kde podnikáme. Kódex ochrany 
hospodárskej súťaže uvádza, ako sa podľa toho správať v praxi. Predovšetkým sa nesmieme 
zapájať do žiadnej formy komunikácie alebo prijímať skryté či výslovné dohody alebo 
dojednania s konkurentmi, ktorých účinkom alebo cieľom je:

• stanoviť, stabilizovať alebo kontrolovať ceny, úverové podmienky, zľavy či rabaty

• alokovať zákazky, trhy, zákazníkov či teritóriá

• bojkotovať určitých zákazníkov či dodávateľov

• zabrániť či obmedzovať výrobu alebo predaj akéhokoľvek produktu alebo služby 

Niektoré užitočné rady a upozornenia pri rokovaní s našimi zákazníkmi a konkurentmi:

Zákazníci

Konkurencia

Rady...
Dôrazne propagujte svoje výrobky a služby

Odporučte predajnú cenu (ale nemusíte  
na nej trvať)

Žiadajte, aby zákazníci predávali výrobok  
pod konkrétnou značkou

Upozornenia...
Nesnažte sa zákazníkom zabrániť dovážať 
tovar alebo ho vyvážať mimo ich územia, 
s výnimkou špecifických právne uložených 
sankcií

Netrvajte na predajnej cene (v USA môžete 
stanoviť minimálnu predajnú cenu, pokiaľ 
tým neprimerane neobmedzíte hospodársku 
súťaž)

Nebráňte zákazníkom skladovať alternatívne 
výrobky

Rady...
Súťažte energicky

V prípade potreby zoširoka diskutujte o 
záležitostiach v odvetví a dbajte na to, aby 
neboli zverejnené žiadne citlivé informácie 
týkajúce sa spoločnosti/zákazníka

Z verejných alebo nezávislých zdrojov tretích 
strán (vždy uveďte zdroj) si zistite čo najviac 
o konkurentoch

Upozornenia...
Neurčujte ceny či už priamo alebo nepriamo

Nealokujte resp. nerozdeľujte si zákazníkov 
alebo trhy 

Neurčujte akékoľvek iné podmienky

Nediskutujte o akýchkoľvek cenových 
aspektoch (úverových podmienkach, zľavách, 
maržiach, rabatoch)

Nekontrolujte a neobmedzujte výrobu

Nediskutujte o tendroch alebo cenových 
ponukách zákazníkov 

Nedohadujte sa s konkurenciou, že nebudete 
dodávať určitým zákazníkom

Neakceptujte žiadnu z vyššie uvedených 
situácií
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„Uvedomujeme si 
svoju zodpovednosť 
v oblasti ochrany 
hospodárskej súťaže 
a súťažíme energicky, 
spravodlivo a vždy   
v medziach zákona.“
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Záväzok voči našim zákazníkom,    
dodávateľom a obchodným partnerom

Rovnako je veľmi dôležité, aby ste sa oboznámili s našimi “Inštrukciami pre prípad 
ranného nájazdu“, aby ste vedeli, ako vhodne reagovať v prípade vyšetrovania zo strany 
protimonopolného úradu alebo akéhokoľvek iného orgánu činného v trestnom konaní.

Porušenie Kódexu ochrany hospodárskej súťaže predstavuje pre Skupinu riziko vážnych 
občianskych, trestných, finančných a iných sankcií. Je preto nevyhnutné, aby sme v tejto 
oblasti plne chápali svoju zodpovednosť. V závislosti od vašej pozície sa od vás môže 
očakávať, aby ste okrem školenia o Kódexe obchodného správania podstúpili aj špeciálne 
školenie o ochrane hospodárskej súťaže, aby ste pochopili, ako uplatňovať naše zásady a 
postupy v praxi.

Dawn Raid Procedures

?
O

Na veľtrhu som sa stretol s našou konkurentkou, ktorá navrhla, že by sme mohli každý predávať 
efektívnejšie, keby sme si rozdelili územie predaja. Ona by predávala na severe krajiny a ja by som sa 
sústredil na juh. Čo mám robiť?

Povedzte nie! Povedzte konkurentke, že rozdelenie trhu je nezákonné a je proti zásadám CRH. Následne 
nahláste rozhovor svojmu manažérovi, svojmu koordinátorovi dodržiavania nariadení pre krajinu alebo 
internému právnemu poradcovi.

?
O

Konkurent mi zavolal a požiadal ma, aby som sa neuchádzal o zákazku s jedným z našich veľkých 
zákazníkov, pretože sa dozvedel, že jeho spoločnosť zaručene vyhrá a on mi okrem toho zaistí zákazky 
na tovar, ktorý oni nevyrábajú. Týmto spôsobom by sme si zaistili aspoň nejaký obchod. Mám sa s ním 
dohodnúť?

Nie. Návrh je protisúťažný a nezákonný. Skôr ako odpoviete, poraďte sa so svojím manažérom, koordinátorom 
dodržiavania nariadení pre krajinu alebo interným právnym poradcom, aby ste mu jasne vysvetlili, že nikdy 
nebudeme súčasťou takej dohody.

?
O

Môžem predstierať, že som zákazník, aby som od našich konkurentov získal informácie o cenách?

Nie. Získanie informácií o konkurentovi skresľovaním vašej identity alebo tým, že prinútite zamestnanca 
konkurenta alebo tretiu stranu, aby prezradili dôverné informácie je nevhodné. Zhromažďovanie informácií o 
našich konkurentoch môže byť legitímnou obchodnou činnosťou, ale musí byť vykonané v súlade so zákonom 
a eticky.
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„Netolerujeme žiadnu 
formu úplatkárstva 
alebo korupcie a 
na všetkých našich 
rokovaniach vždy 
dodržiavame 
najvyššie štandardy 
obchodnej etiky.“
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Záväzok voči našim zákazníkom,    
dodávateľom a obchodným partnerom

Odmietanie úplatkárstva a korupcie
Úplatky a platby za sprostredkovanie 
Úplatok je akákoľvek ponúkaná, sľubovaná, poskytnutá či prijatá finančná alebo iná výhoda, 
ktorej cieľom je ovplyvniť správanie osoby alebo spoločnosti. Tento zámer alebo účel je veľmi 
dôležitý, pretože úplatky môžu predstavovať aj niektoré legitímne obchodné transakcie, 
pokiaľ sú výslovne vykonané s cieľom ovplyvniť správanie. Úplatky môžu zahŕňať:

V CRH netolerujeme žiadnu formu úplatkárstva a všetkým zamestnancom prísne zakazujeme 
ponúkať platby, žiadať alebo prijímať úplatky. Na mnohých miestach, kde podnikáme, 
existujú prísne zákony proti úplatkárstvu vrátane medzinárodných právnych predpisov, ako 
je americký zákon o zahraničných korupčných praktikách (ForeignCorruptPracticesAct) a 
britský zákon proti úplatkárstvu (BriberyAct). Vždy sa budeme riadiť týmito zákonmi, bez 
ohľadu na miestne zvyklosti alebo obchodné praktiky. Naše normy sú uvedené v Zásadách 
proti podplácaniu.

Zakázané sú aj platby za sprostredkovanie. Ide o malé, neoficiálne platby, ktoré sú vykonávané 
za účelom zaistenia či urýchlenia rutinnej činnosti štátnym alebo verejným úradníkom, 
napríklad na vydanie povolenia, licencie alebo víz, naplánovanie inšpekcie, poskytnutie 
služieb alebo uvoľnenie tovaru zadržaného na colnici. Platba poplatku za použitie uznaného, 
zákonného zrýchleného postupu, ktorý je dostupný všetkým a nie je vyplatený jednotlivcovi, 
nie je považovaná za platbu za pomoc. Platba môže byť taktiež vykonaná v prípadoch, keď 
je ohrozený život, bezpečnosť alebo zdravie jednotlivca. Akékoľvek takéto platby musia 
byť vopred schválené, alebo ak takýto súhlas nie je práve možný, následne ohlásené vášmu 
manažérovi, alebo koordinátorovi dodržiavania etiky a nariadení pre vašu krajinu. 

Rovnako ako pri porušení práva hospodárskej súťaže aj porušenie tohto opatrenia predstavuje 
vážne ohrozenie dobrej povesti, ako aj právne a finančné riziká. Je dôležité, aby sme si plne 
uvedomili svoju zodpovednosť v tejto oblasti. V závislosti od vašej pozície sa od vás môže 
očakávať, aby ste podstúpili aj špeciálne školenie proti úplatkárstvu, korupcii a sprenevere, 
aby ste pochopili, ako uplatňovať naše zásady a postupy v praxi.

• Peniaze

• Dary*

• Pohostenie vrátane cestovných   
 nákladov*

• Obchodné a pracovné    
 príležitosti

• Politické príspevky

• Dary charite a komunitám

• Platby za sprostredkovanie

• Akékoľvek iné láskavosti    
 alebo výhody

*Viď aj stranu 34
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?
O

Zástupca potenciálneho dodávateľa mi povedal, že ak im dáme zákazku, budem mať na základe ich 
„podnikovej schémy o odmeňovaní zákazníka“ nárok na platbu v hotovosti. Ako by som mal reagovať?

Zástupca sa Vás práve pokúsil podplatiť. Vysvetlite mu, že sa nemôžete zapojiť do takej schémy, urýchlene 
ukončite rokovanie, vráťte sa do kancelárie a oznámte prípad svojmu nadriadenému, koordinátorovi 
dodržiavania nariadení pre krajinu, alebo internému právnemu poradcovi.

?
O

Mestská rada je zákazníkom spoločnosti CRH. Riaditeľ mestských verejných prác organizuje vo svojom 
dome svadbu svojej dcéry. Povie Vám o tejto udalosti, ako aj o plánoch na zlepšenie domácnosti, 
na ktorých pracuje, aby sa na svadbu pripravil. Hovorí: „Potrebujem dlažbu, produkty na ošetrenie 
trávnika a betón. A príjazdová cesta by potrebovala nový obklad.“ Ďalej pokračuje: „Viem, že CRH 
všetky tieto veci dodáva. Ak by ste mi mohli dať naozaj dobrú zľavu, mohol by som zaistiť, aby Vám 
budúci rok rada schválila viac peňazí.“ Ako by mala vyzerať Vaša odpoveď?

Mali by ste mu povedať, že CRH zakazuje takýto obchod, ale zistíte, či sú v súlade s cenami pre iných 
zákazníkov k dispozícii prípadné zľavy.
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Záväzok voči našim zákazníkom,    
dodávateľom a obchodným partnerom

Pranie špinavých peňazí
Pranie špinavých peňazí je proces, pri ktorom jednotlivci alebo subjekty používajú legitímne 
podnikanie ako kanál na „očistenie“ finančných prostriedkov získaných prostredníctvom 
nelegálnych aktivít. CRH neprehliada, nepodporuje a neuľahčuje pranie špinavých peňazí. 
Všetci musíme dávať pozor na nezrovnalosti v spôsobe, akým sa uskutočňujú platby, a to 
najmä ak ide o veľké platby v hotovosti a neobvyklé transakcie. Okrem toho, sme povinní 
dôkladne preverovať našich dodávateľov, sprostredkovateľov a obchodných partnerov a 
hlásiť akékoľvek podozrivé správanie.

Jednanie so štátnymi a regulačnými úradmi 
Pri jednaní so štátnymi úradníkmi alebo regulačnými úradmi nesmiete riskovať, aby bola 
Skupina vnímaná či podozrievaná z porušovania štandardov, ktoré chceme dodržiavať, 
pretože sa na tieto styky vzťahujú osobitné pravidlá a nariadenia. Je preto našou mimoriadnou 
povinnosťou:

• Poznať a dodržiavať všetky zmluvné požiadavky

• Dodržiavať obmedzenia týkajúce sa darov a pohostinnosti, ktoré môžu byť u štátnych 
úradníkov prísnejšie ako sú v súkromnom sektore

• Zabezpečiť, aby boli všetky správy, certifikáty a vyhlásenia pre vládu aktuálne, pravdivé, 
presné a úplné

• Priradiť všetky časové údaje a náklady k správnej kategórii a príslušnej zmluve

V niektorých prípadoch sa na vás môžu štátni úradníci obrátiť a požiadať vás o poskytnutie 
informácií v mene spoločnosti v súvislosti s vyšetrovaním štátneho alebo regulačného 
úradu. Keďže je dôležité, aby ste mali všetky potrebné informácie a aby boli všetky takéto 
informácie presné a vhodné pre daný účel, pred poskytnutím takýchto neobvyklých informácií 
kontaktujte svojho nadriadeného. 
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Zodpovednosť voči Skupine CRH

Ochrana skupinového majetku a informácií
Medzi majetok a zdroje Skupiny okrem iného patrí:

 

Všetci nesieme zodpovednosť za to, aby majetok a zdroje Spoločnosti boli používané len 
na stanovené účely a správnym spôsobom. Majetok Skupiny môžete príležitostne využiť aj 
na vhodné osobné účely, pokiaľ to nie je v rozpore s vašou prácou alebo prácou druhých. 
Podrobnejšie pokyny týkajúce sa niektorej z týchto konkrétnych majetkových kategórií sú 
uvedené nižšie.

Duševné vlastníctvo
Pri práci môžete mať prístup k duševnému vlastníctvu (DV) spoločnosti CRH. DV zahŕňa 
nehmotný majetok, ako sú autorské práva, patenty, ochranné známky, práva k priemyselným 
vzorom, logá a značky. Práva na všetko DV vytvorené v materiáloch Skupiny, v pracovnom 
čase, na náklady Skupiny alebo v rámci povinností, patria v rozsahu povolenom zákonom 
spoločnosti CRH. Tieto aktíva musíme chrániť a v prípade potreby presadzovať práva 
duševného vlastníctva.

Rovnako je dôležité, aby sme rešpektovali dôverné informácie a duševné vlastníctvo iných 
spoločností. Ak máme oprávnený prístup k DV dodávateľa alebo zákazníka, musíme ho chrániť, 
ako by sme chránili vlastné informácie. Nesmieme používať nelegálne získaný, nesprávne 
licencovaný softvér alebo softvér bez licencie, pretože by sme mohli byť ako jednotlivci, ale aj 
ako Skupina vystavený právnym krokom.

Dôverné informácie a obchodovanie s využitím dôverných informácií
Chrániť musíme aj dôverné a chránené informácie CRH, ku ktorým vo všeobecnosti patria 
akékoľvek informácie, ktoré nie sú verejne k dispozícii. Môžu zahŕňať:

• Obchodné informácie alebo marketingové plány

• Obchodné tajomstvá, t.j. informácie, ktoré pre Skupinu znamenajú konkurenčnú   
 výhodu,  napríklad zoznamy zákazníkov, informácie o procesoch alebo špecifikácie   
 produktu

• Manuály pracovných postupov a opatrení

• Finančné údaje

Takéto dôverné informácie môžeme zverejniť len pre legitímne obchodné účely a len ak na to 
máme povolenie. Venujte prosím zvláštnu pozornosť ochrane týchto informácií a starostlivo 
si zabezpečte svoj počítač, dokumenty alebo iné citlivé materiály. Okrem toho sa vyhýbajte 
diskusii o takýchto informáciách. Dávajte si pozor, aby sa k týmto informáciám nedostali 
cudzie osoby a nediskutujte o týchto informáciách na miestach, kde vás môžu počúvať, 
napríklad v reštaurácii, v hoteli, konferenčnom centre, v zasadacích miestnostiach, v taxi, 
lietadle atď.

• Pozemky, priestory, vybavenie   
 a vozidlá

• Zásoby surovín, rozpracované   
 diela a dodávky

• Finančné prostriedky (hotovosť,   
 v banke, investície)

• Čas     

• Duševné vlastníctvo

• Účtovné a iné 
 obchodné záznamy

• Dôverné informácie  

• Hardvér a softvér

• Elektronická pošta a prístup   
 k internetu 
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Záväzky voči skupine

V rámci zamestnania poskytujeme Skupine dôverné informácie aj o sebe. Patria medzi ne 
napríklad informácie o našich predchádzajúcich zamestnaniach, osobné kontaktné údaje, 
údaje o rodinnom stave a pod. Ak pri práci manipulujete s takýmito informáciami, dôkladne 
ich chráňte. Takéto informácie o kolegoch nikdy s nikým nezdieľajte, výlučne v tom prípade, 
ak si to vyžadujú obchodné dôvody a len v súlade s platnými právnymi predpismi. Povinnosti 
v súvislosti s dôvernými informáciami pretrvávajú aj po ukončení vášho zamestnania v našej 
Skupine.

Nezabudnite, že sme zodpovední aj za ochranu interných informácií o Skupine, o našich 
zákazníkoch a dodávateľoch a ďalších verejne podnikajúcich spoločností, s ktorými 
pracujeme. Internou informáciou môže byť akákoľvek zásadná informácia, ktorá nie je k 
dispozícii verejnosti, čo znamená, že by ju mohol rozumný investor považovať za dôležitú. 
Typickým príkladom interných informácií sú nezverejnené zmeny vo vedení, hlavné 
podnikateľské plány a finančné výsledky. Za internú informáciu možno považovať aj 
znalosti, resp. vedomosti o udalostiach alebo krokoch, ktoré ešte nie sú isté, napríklad 
rokovania o podstatnej zmluve, akvizícia alebo predaj dcérskej spoločnosti.

Nákup alebo predaj cenných papierov spoločnosti, pri ktorom poznáte dôverné informácie 
o tejto spoločnosti, sa nazýva obchodovanie s využitím dôverných informácií a ide o 
nezákonnú činnosť. Interné informácie nikdy nesmieme poskytnúť iným osobám, ktoré by 
mohli kúpiť alebo predať cenné papiere tejto spoločnosti (príp. dať tip), pretože aj toto 
je nezákonné. Podrobné informácie o tejto zložitej oblasti a rady sú uvedené v Zásadách 
obchodovania s akciami a cennými papiermi. Ak máte nejaké otázky, obráťte sa na kanceláriu 
tajomníka spoločnosti.

Externá komunikácia
Komunikácia s vonkajším svetom hrá veľmi dôležitú úlohu pri hodnotení povesti a finančnom 
hodnotení Skupiny. Preto každá komunikácia s médiami týkajúca sa našich finančných 
výsledkov, akvizícií, strategických plánov alebo akejkoľvek otázky, ktorá by mohla mať 
dopad na povesť Skupiny, bude vykonávaná výhradne prostredníctvom Komunikačného 
tímu Skupiny. Ak v médiách alebo na internete narazíte na čokoľvek, čo by mohlo mať 
negatívny vplyv na povesť Skupiny, prosím, okamžite o tejto záležitosti informujte svojho 
nadriadeného, aby mohol upozorniť príslušných pracovníkov Skupiny. V prípade potreby 
môžu jednotlivé spoločnosti našej Skupiny jednať s miestnym trhom a médiami v súvislosti 
s vyplývajúcimi bežnými obchodnými záležitosťami.

?
O

Práve si ma najala iná spoločnosť. Od bývalého zamestnávateľa mám súbor dôverných materiálov, 
ktoré by boli veľmi užitočné pri tvorbe marketingových plánov na mojej novej pozícii. Môžem si ich 
priniesť?

Nie. Do spoločnosti by ste si nemali priniesť materiály, ktoré môžu obsahovať dôverné informácie z 
predchádzajúceho zamestnania. Bolo by nesprávne, aby niekto zobral naše dôverné informácie, a preto by 
sme ani my nemali používať dôverné informácie iných.

?
O

Dopočula som sa, že sa Skupina chystá získať ďalšiu spoločnosť. Akvizícia pravdepodobne zvýši 
hodnotu akcií Skupiny. Môžem túto informáciu spomenúť svojmu manželovi a synovi?

Nie. Takéto zverejnenie je v rozpore so zásadami Skupiny. Navyše ak Váš manžel alebo syn predáva akcie 
CRH alebo akcie zanikajúcej spoločnosti na základe týchto informácií a ak je táto informácia zásadná, môžete 
porušovať zákony o obchodovaní s využitím dôverných informácií.
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„Rešpektujeme 
dôverné informácie, 
sme profesionálni 
a diskrétni v každej 
komunikácii.“
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Záväzky voči skupine

Ochrana informačných technológií a dát a digitálne médiá
Efektívne fungovanie a bezpečnosť informačného systému a súvisiacich údajov je nevyhnutná 
pre hladké fungovanie našich spoločností. Zásady bezpečnosti IT zhrnuté nižšie stanovujú 
všeobecné zásady, ktoré je nutné dodržiavať:

Vhodné využitie technológií spoločnosti
Všetci sme zodpovední za riadne a vhodné využívanie technických zdrojov spoločnosti CRH, 
vrátane systému elektronickej pošty, prístupu k internetu, mobilných zariadení, počítačov 
Skupiny a riadne licencovaného softvéru. Naše informačné systémy zostávajú za všetkých 
okolností vlastníctvom spoločnosti. Pri používaní týchto informačných systémov a vybavenia 
máme preto právo na súkromie v rozsahu povolenom zákonom, ale nie nad jeho rozsah. 
Tieto systémy nesmú byť nikdy používané nezákonným, urážlivým, rušivým či škodlivým 
spôsobom voči iným osobám napríklad vytváranie, prístup, zobrazovanie, ukladanie, alebo 
prenášanie:

• sexuálne orientovaných obrázkov či správ

• materiálov, ktoré by mohli byť rasovo, etnicky či nábožensky urážlivé 

• iných diskriminačných alebo nevhodných materiálov

Osobitnú starostlivosť musíme venovať pri písaní e-mailov, pretože elektronické správy sú 
trvalé, môžu byť pozmenené a odoslané bez nášho súhlasu a v konečnom dôsledku môžu 
ovplyvniť povesť našej Skupiny. Musíme si dávať pozor aj na pokyny týkajúce sa zálohovania, 
antivírusovej ochrany, šifrovania, prístupových kódov a systémovej podpory.

Ochrana a uchovávanie údajov, ochrana osobných údajov
Ako Skupina zhromažďujeme veľké množstvo údajov, vrátane súčasných a historických 
informácií týkajúcich sa našich dodávateľov, iných tretích strán a zamestnancov. Tieto údaje 
musíme správne uchovávať, používať a odovzdávať v súlade s platnými právnymi predpismi 
a pokynmi na ochranu a uchovávanie miestnych údajov a údajov Skupiny. Dokumenty, ktoré 
sú predmetom súdneho konania alebo šetrenia, nesmú byť zmenené ani zničené. Ak si to 
vyžaduje zákon, každá spoločnosť Skupiny musí byť zaregistrovaná na príslušnom úrade 
pre ochranu údajov. Všetky známe alebo podozrivé narušenia osobných údajov treba 
nahlásiť nadriadenému alebo určenému pracovníkovi pre ochranu údajov, ktorý vám v tejto 
záležitosti pomôže aj s prípadnými ďalšími otázkami.

V snahe zaistiť, aby boli informačné technológie Skupiny bezpečné a zamerané na obchod, si 
CRH vyhradzuje právo kontrolovať všetky správy vysielané alebo uložené vo svojom systéme, 
vrátane odstránených informácií. Komunikácia a iné údaje vytvorené v systémoch CRH, 
ako aj akákoľvek iná forma obchodnej korešpondencie, nie sú súkromnou   komunikáciou. 
Samozrejme, všetky kontrolné činnosti musia byť v súlade s miestnymi zákonmi.

Účtovníctvo a iné obchodné záznamy
Zachovávanie presných a spoľahlivých obchodných záznamov v písomnej alebo elektronickej 
podobe je nesmierne dôležité pre globálne rozhodovanie našej Skupiny. Popri ďalšom 
významnom využití nám tieto záznamy umožňujú plniť rôzne externé výkazníctvo a právne 
požiadavky kladené na verejnú spoločnosť. Preto musia všetky účtovné funkcie vždy 
pracovať podľa najvyšších štandardov, aby boli naše záznamy zachované v súlade s platnými 
zákonmi, príslušnými účtovnými normami a smernicami Skupiny.
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„Majetok Skupiny 
používame vhodným 
spôsobom a na 
určený účel.“
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Digitálne (resp. sociálne) médiá
Digitálne médiá sú nástroje a kanály určené na sociálnu interakciu, ktoré využívajú vysoko 
dostupné komunikačné techniky. Patria medzi ne napríklad:

• Sociálne siete • Diskusné fóra na internete

• Blogy a mikro-blogy • Rýchle správy (Instantmessaging), chatovanie

• Diskusie • Web stránky na zdieľanie videí a fotografií

• „Wiki“ stránky • RSS kanály

• Spravovanie záložiek webových  • Iné vyvíjajúce sa komunikačné nástroje  
 

Oceňujeme, že nám tieto nástroje pomáhajú lepšie komunikovať s našimi partnermi. Na 
druhej strane si uvedomujeme, že tieto rozvíjajúce sa kanály nesú určité riziká a ak sú 
nesprávne využité, môžu mať nezámerné a potenciálne škodlivé následky. Pokyny v tejto 
časti by vám mali pomôcť určiť kedy a ako čo najlepšie tieto nástroje využívať v obchodnom 
kontexte. Skôr než budete chcieť niečo publikovať, spomeňte si na naše základné pravidlo: 
Rátajte s tým, že všetko, čo odošlete v on-line komunikácii, ostáva navždy verejné. Pred 
odoslaním sa preto radšej zamyslite a v prípade pochybností nič nezverejňujte!

Rady...
Počas pracovnej doby používajte digitálne 
médiá len vtedy, keď vám pomáhajú pri plnení 
úloh. Ak ich používate, jasne identifikujte, kto 
ste, a uveďte svoju pozíciu. 

Pamätajte, že do funkcie oficiálnych hovorcov 
Skupiny bolo vymenovaných len veľmi málo 
ľudí.

Rešpektujte autorské práva a v prípade potreby 
uvádzajte zdroje informácií a fotografií.

Ak zverejňujete informácie o spoločnosti alebo 
svojej práci, využite formulku na zrieknutie sa 
zodpovednosti, napríklad: „Názory vyjadrené 
na tejto stránke sú moje vlastné a nemusia sa 
zhodovať s názormi môjho zamestnávateľa.“

Dbajte predovšetkým na to, aby ste pri 
komentovaní konkurentov alebo ich výrobkov, 
služieb, cien, atď. neporušili zákony o 
hospodárskej súťaži, alebo protimonopolné 
zákony.

V komunikácii buďte vždy ohľaduplní, citliví  
a profesionálni a dodržujte najvyššie štandardy 
správania, ktoré sa od vás očakávajú.

Uistite sa, že publikované materiály sú presné, 
úplné a správne uvedené, a ak sa pomýlite, 
pripustite si chybu a napravte ju ihneď ako  
si ju uvedomíte.

Upozornenia...
Nehovorte v mene spoločnosti, pokiaľ nemáte 
osobitné oprávnenie od svojho nadriadeného.

Nezverejňujte dôverné, chránené alebo citlivé 
informácie.

Nevyhľadávajte a nedistribuujte materiály 
zakázané zákonom alebo tie, ktoré obsahujú 
urážlivé výrazy, alebo majú urážlivý obsah. 

Nediskutujte o zákazníkoch, partneroch, 
dodávateľoch, či kolegoch bez ich 
predchádzajúceho súhlasu.

Neposkytujte na internete referencie 
týkajúce sa zamestnania súčasným/bývalým 
zamestnancom. 

Nezverejňujte nepravdivé alebo nepresné 
tvrdenia o našej spoločnosti.

Nereagujte na žiadne nevhodné komentáre 
o spoločnosti. Namiesto toho čo najskôr 
upozornite svojho nadriadeného.

Záväzky voči skupine

stránok na internete a folksonómia     
(Socialbookmarking and tagging)
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Our Commitment to Our Group

?
O

Môžem sa na sociálnej sieti spojiť so spolupracovníkmi?

Áno–je Vašou voľbou, s kým sa spojíte na internete, ale nerobte to počas pracovnej doby.

?
O

Môžem diskutovať o záležitostiach spoločnosti na mojej osobnej stránke na sociálnej sieti?

Môžete prezradiť, že ste zamestnancom spoločnosti. Avšak, rovnako ako pri všetkých verejných 
komunikáciách,nikdy by ste na internete nemali zverejňovať dôverné, súkromné   alebo citlivé informácie týkajúce 
sa činnosti spoločnosti. To zahŕňa osobné webstránky sociálnych sietí a všetky ostatné formy digitálnych médií.
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Záväzky voči skupine

Konflikt záujmov
„Konflikt záujmov“ nastáva, keď sú vaše osobné záujmy resp. finančné alebo iné záujmy 
v  rozpore s vašou povinnosťou konať výlučne v najlepšom záujme CRH, alebo keď využijete 
svoju pozíciu v CRH pre osobný profit. Musíme sa vyvarovať akejkoľvek situácie, ktorá môže 
viesť ku skutočnému alebo potenciálnemu konfliktu záujmov. Medzi typické príklady patrí:

• „Úzko prepojená osoba“, napríklad člen vašej domácnosti, najbližšia rodina, blízky 
osobný priateľ alebo partner, ktorí sú dodávateľom, odberateľom alebo konkurentom 
Skupiny, príp. zamestnanec takej spoločnosti.

• Vy alebo úzko prepojená osoba, ktorá má významný finančný alebo iný 
záujem v spoločnosti, alebo osoba, ktorá CRH konkuruje, obchoduje alebo sa snaží 
obchodovať s CRH. (Avšak nevzťahuje sa to na skutočnosť, kedy má váš finančný 
záujem podobu cenných papierov, ktoré sú uvedené na štandardnej burze cenných 
papierov alebo s ktorými sa voľne obchoduje a tvoria menej ako 1% z celkového 
počtu cenných papierov danej triedy).

• Priamo alebo nepriamo informujete úzko prepojenú osobu, príp. máte schopnosť 
ovplyvniť rozhodovanie o zamestnaneckom vzťahu tejto osoby, napríklad jej plat, 
povýšenie alebo hodnotenie výkonu.

• Máte blízky vzťah s dodávateľom, zákazníkom alebo zhotoviteľom CRH (alebo so 
zamestnancom takej spoločnosti), pričom máte aj priamu alebo nepriamu rozhodovaciu 
právomoc v obchodných vzťahoch CRH alebo na tieto vzťahy máte vplyv.

• Budete mať osobný úžitok z akejkoľvek obchodnej alebo investičnej príležitosti 
predloženej spoločnosti CRH. To zahŕňa situácie, kedy priamo alebo nepriamo vlastníte 
podiel alebo rozvíjate svoj podiel na vlastníctve, prenájme, na patentoch alebo iných 
právach, v ktorých má alebo by mohla mať podiel spoločnosť CRH.

• Vykonávate mimopracovné alebo iné činnosti so spoločnosťou alebo osobou, ktorá 
konkuruje spoločnosti CRH, alebo s CRH obchoduje, príp. ktorá ovplyvňuje vašu prácu 
pre Skupinu.

• Pôsobíte ako riaditeľ alebo referent inej spoločnosti, príp. ako zvolený úradník. To 
nezahŕňa pozície v obchodných združeniach, ktoré ste prijali na žiadosť spoločnosti 
CRH, alebo pozície v neziskových, charitatívnych alebo náboženských organizáciách, 
ktoré nie sú v rozpore s vašou prácou.

Ak sa ocitnete v niektorej z týchto situácií, alebo viete, že by takýto potenciálny konflikt 
záujmov mohol nastať u iných, okamžite to nahláste svojmu nadriadenému. Noví zamestnanci 
musia pri vstupe do Skupiny zverejniť všetky informácie súvisiace s touto problematikou. 
Týmto spôsobom môžeme situáciu riadne preskúmať, posúdiť a vhodným spôsobom vyriešiť. 
Očakáva sa, že prijmete všetky požadované nápravné opatrenia.
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My brother owns a business and wants to supply his products to the Group. May I direct him to 
our Purchasing Manager?

Zamestnanecké pôžičky
Pôžičky, láskavosti a ostatné platby môžu ovplyvniť náš úsudok v prospech darcu, prípadne môžu byť 
takto vnímané. Neposkytujeme pôžičky zamestnancom alebo prepojeným osobám, okrem výnimočných 
okolností v záujme Skupiny, pričom poskytnutie podlieha stanoveným smerniciam CRH.

„Vyhýbame sa konfliktu záujmov a 
ponúkame a prijímame len vhodné 
obchodné dary a pohostenie.“

?
O

Môj brat vlastní firmu a chce dodávať svoje produkty do našej skupiny. Môžem ho poslať za naším 
manažérom nákupu?

Áno. Svojho brata môžete poslať za manažérom predaja, avšak o vašom vzťahu by ste mali informovať nielen 
jeho, ale aj vášho manažéra. Pri výbere dodávateľa je potrebné dodržiavať všeobecné postupy spoločnosti, 
aby bolo zabezpečené, že pri jednaní s Vaším bratom nedošlo k špeciálnemu prístupu.
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Sprenevera
Sprenevera je úmyselný podvod, ktorý môže viesť k nezákonnému profitu, zisku, k výhode, 
k poškodeniu, alebo k strate pre CRH alebo tretiu stranu. Stručne povedané, každý čin, ktorý 
zámerne skrýva alebo prekrúca skutočnosti s cieľom oklamať iných, sa považuje za podvodný. 
Ako príklady možno uviesť:

• Zrýchlené uznanie výnosov pri účtovaní zákazky

• Falšovanie mzdovej agendy

• Manipulácia so záznamom o počte produktov s cieľom ukryť straty v zásobách

• Nepodložené nároky na výdavky, alebo nevhodné použitie kreditnej karty   
alebo palivovej karty spoločnosti

• Krádež peňazí, výnosov z predaja, alebo prebytočných zásob

• Obchádzanie bezpečnostného systému spoločnosti s cieľom uľahčiť krádež   
tretej strane

• Tajná dohoda s dodávateľmi prostredníctvom sfalšovania adresy a údajov   
príjemcu platby pre bankové prevody

• Manipulácia so súvahou s cieľom vykázať vyššie prevádzkové výsledky

• Predkladanie nepravdivých informácií vládnym orgánom

Všetci si musíme všímať prípadné varovné signály, ktoré by mohli podvodné konanie 
naznačovať, napríklad:

• Neobvyklé správanie zamestnancov, napríklad tých, ktorí sa vzdávajú dovolenky  
alebo odmietajú povýšenie

• Chýbajú kľúčové dokumenty, ako napríklad zmluvy, faktúry alebo preverené náklady

• Náhla nevysvetliteľná zmena životného štýlu zamestnanca, príp. životný štýl, ktorý  
je drahší, vzhľadom na jeho/jej zamestnanie

• Úzke vzťahy s dodávateľmi a zmluvnými partnermi, napríklad dodávateľmi, ktorí trvajú 
na rokovaní s jedným konkrétnym zamestnancom, resp. nevysvetliteľná preferencia 
daného dodávateľa, aj napriek vyšším cenám

• Vedúci, ktorí obchádzajú svojich podriadených kolegov; podriadení, ktorí obchádzajú 
vedúcich a manažment, ktorý často ruší interné kontroly

• Nedostatočný dohľad zo strany manažmentu a nedostatočné monitorovanie, či kontroly 
fungujú tak, ako majú

Všetky spoločnosti Skupiny CRH musia prijať zásady boja proti podvodom, ktoré vedeniu CRH 
stanovujú, aby uskutočňovalo primerané kontroly s cieľom zabezpečiť správnu identifikáciu, 
sledovanie a zmiernenie rizika podvodu. Porušenie týchto zásad predstavuje riziko vážnych 
občianskych, trestných, finančných a iných sankcií pre jednotlivca aj pre Skupinu. Preto ak 
viete, alebo máte podozrenie, že dochádza k podvodu, okamžite to oznámte cez predpísaný 
príslušný kanál. Všetky oznámenia budú rýchlo a profesionálne preskúmané a ako vždy 
striktne zabezpečíme, aby nevznikli žiadne odvetné následky.

Záväzky voči skupine

?
O

Objednal som softvér a manažér ma požiadal, aby som poplatok zaň zaznamenal do inej kategórie 
nákladov, pretože náš rozpočet na softvér bol prekročený. Čo mám robiť?

Pripomeňte svojmu nadriadenému, že by nikto nemal vedome robiť nesprávne záznamy v účtovných knihách  
a záznamoch našej Skupiny. Ak váš manažér stále nalieha, mali by ste problém postúpiť vyššie.
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Záväzky voči skupine

Poskytovanie a prijímanie pohostenia a darov
Vieme, že poskytovanie a prijímanie darov a pohostinnosti môže byť vhodným spôsobom 
na budovanie dobrých obchodných vzťahov. Avšak v prípade, že sú dary/pohostinnosť 
neprimerané alebo nevhodné, môžu zahmlievať úsudok, preto musíte byť pri ich ponúkaní 
alebo prijímaní opatrní. Dary a pohostenie musia byť vždy primerané a musia predstavovať 
obchodné výdavky v dobrej viere. Nemali by sa ponúkať alebo prijímať, ak by tým mohlo 
dôjsť k ovplyvneniu výsledku obchodnej transakcie, alebo by ich bolo možné vnímať ako 
ovplyvňovanie takého rozhodnutia. Zvláštnu pozornosť venujte najmä darom a pohostinstvu 
určeným štátnym úradníkom. Smernice pre dary a pohostinstvo vám pomôžu pri výbere 
prijateľného daru a poskytnú odpovede na časté otázky, ktoré objasnia, ako by sa tieto 
pravidlá mali uplatňovať v praxi. Nižšie uvedená tabuľka uvádza príklady vhodných a 
nevhodných darčekov/pohostinstva.

Jednotlivé spoločnosti Skupiny môžu mať predpísané aj obmedzenia vzťahujúce sa na hodnotu 
ponúkaných alebo prijímaných darov a pohostinnosti. Všetky otázky týkajúce sa dodržania 
opatrení Skupiny alebo jednotlivých spoločností adresujte vášmu generálnemu riaditeľovi/
prezidentovi.

Vhodné:
Skromné, malé alebo zanedbateľné predmety 
(ako sú označené reklamné predmety)

Príležitostné alebo občasné dary

Bežné dary a pohostinstvo

Venované otvorene a v súlade s pravidlami 
príjemcu o daroch 

Rozumné cestovné a ubytovacie náklady  
v prípade legitímnych obchodných ciest

Pohostenie zákazníkov alebo dodávateľov  
ako súčasť firemných stretnutí alebo akcií  
(vo vhodných situáciách)

Nevhodné:
Nezákonné alebo neetické dary/pohostinstvo

Dary v hotovosti, poukážky, darčekové karty 
alebo akcie

Akékoľvek predmety, ktoré by mohli byť 
urážlivé alebo by mohli vyvolať rozpaky

Predmety alebo podnety, ktoré by mohli byť 
vnímané ako úplatok

Dary poskytnuté ako vďaka alebo očakávanie 
priaznivého obchodného rozhodnutia

Extravagantné alebo príliš drahé dary

Dary ponúknuté ako vďaka za osobitnú žiadosť

?
O

Sme len krok od podpísania veľkej zákazky s kľúčovým zákazníkom. Myslím, že by ju podpísal, keby 
sme cez víkend mohli s jeho rodinou relaxovať v päťhviezdičkovom hoteli. Radi to zaplatíme, pretože 
táto zákazka by znamenala, že prekonáme odhady a zlepšíme ziskovosť Skupiny. Môžeme ísť do toho?’

Takáto pohostinnosť je neprimeraná, pretože by ju bolo možné oprávnene vnímať ako osobitne zorganizovanú 
pre zaistenie obchodnej výhody. Namiesto toho môžete zákazníka pozvať na pracovný obed, na ktorom 
prediskutujete konečné podmienky atď.
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?
O

Zákazník, s ktorým som nedávno úzko spolupracoval, mi daroval darčekový poukaz a plaketu za 
vynikajúce služby. Môžem si ich nechať?

Zákazníkovi poďakujte a plaketu si nechajte, ale prijatie peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov, 
napr. darčekových poukazov alebo certifikátov od zákazníkov je v rozpore so zásadami našej Skupiny.

?
O

Dodávateľ mi povedal, že by ma chcel pozvať na futbalový zápas, aby mi poďakoval za skvelý obchodný 
rok. Môžem ísť?

Ak má vstupenka primeranú hodnotu a ako darček je v súlade s bežnou obchodnou praxou a pravidlami o 
prijímaní darov a pohostinstva Vašej spoločnosti, môžete ísť, pokiaľ to nemožno vnímať ako ohrozenie Vašich 
obchodných vzťahov s týmto dodávateľom.
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Záväzok voči životnému prostrediu a komunitám

Trvalá udržateľnosť životného prostredia
Koncept trvalej udržateľnosti rozvoja bude aj naďalej základom nášho úspechu ako Skupiny. 
Aj naďalej sa sústredíme na dosiahnutie najvyšších štandardov riadenia a kontroly v oblasti 
životného prostredia a proaktívne sa staviame k problémom spojeným s klimatickou 
zmenou. Máme rozsiahle programy na zlepšenie energetickej účinnosti, zvýšenie využívania 
alternatívnych palív, znižovanie emisií do ovzdušia, optimalizáciu spotreby vody, zníženie 
množstva odpadov a zvýšenie recyklácie. Náš záväzok k starostlivosti o životné prostredie je 
uvedený v Zásadách ochrany životného prostredia, na základe ktorých musíme:

Dodržiavať príslušné právne predpisy v oblasti ochrany životného prostredia  
a neustále vylepšovať riadenie v oblasti životného prostredia   
s cieľom dosiahnuť alebo prekonať najlepšiu prax v odvetví 

Zaistiť  aby naši zamestnanci a dodávatelia rešpektovali svoje povinnosti  
voči životnému prostrediu

Odpovedať a proaktívne reagovať na výzvy a príležitosti zmien klímy

Optimalizovať  naše využívanie energie a všetkých zdrojov

Podporovať produkty chrániace životné prostredie a inovácie procesov   
a nové obchodné príležitosti

Rozvíjať pozitívne vzťahy a usilovať sa byť dobrými susedmi v každej komunite,  
v ktorej podnikáme

Politické príspevky
Politické príspevky zahŕňajú všetky príspevky vykonané vo forme hotovosti alebo vecnej 
forme, ktoré majú podporiť politické hnutie, stranu, kandidáta alebo otázku. Patria medzi 
ne príspevky pre politické strany, organizácie alebo jednotlivcov zapojených do politického 
procesu. Vecné príspevky môžu zahŕňať darčeky v podobe používania majetku spoločnosti 
alebo jej služieb, reklamné či propagačné činnosti, podporu politickej strane, nákup lístkov 
na podujatia, zhromažďovanie prostriedkov, či využitie pracovnej doby zamestnancov na 
napomáhanie s politickou kampaňou.

Právne predpisy regulujúce politické príspevky sa líšia v rôznych častiach sveta a pri rôznych 
príležitostiach. V niektorých prípadoch sú príspevky zakázané, v iných musia byť takéto sumy 
zverejnené. V CRH platí jedno: politické príspevky nesmú byť použité ako spôsob získania 
nespravodlivých výhod v obchodných transakciách. (Pre pochopenie významu pre CRH si 
prečítajte časť „Odmietnutie úplatkárstva a korupcie“ na strane 20.)

V prípadoch, kedy je politický príspevok považovaný za legálny a primeraný a nie za 
prostriedok na získanie nespravodlivej obchodnej výhody a slúži na podporu demokratického 
procesu, musí takýto príspevok písomne schváliť výkonný riaditeľ/prezident divízie. Všetky 
takéto príspevky musia byť zdokumentované, potvrdené a zaznamenané.

?
O

Zdá sa mi, že môj kolega zmenil záznamy z monitoringu životného prostredia, ktoré by mohli skrývať 
potenciálne porušenie nášho povoleného úniku do životného prostredia. Čo mám robiť?

Okamžite informujte svojho nadriadeného alebo miestneho pracovníka z oddelenia životného prostredia, príp. 
sa môžete obrátiť na horúcu linku.
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„Trvalá udržateľnosť 
je základným 
predpokladom pre náš 
budúci rast. Neustále 
sa usilujeme spĺňať 
najvyššie štandardy 
starostlivosti o životné 
prostredie a sme plne 
odhodlaní zlepšiť život 
komunít, ktorým slúžime.“
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Záväzok voči životnému prostrediu a komunitám

Charitatívne a komunitné aktivity
Ako zodpovední korporátni občania sa aktívne zapájame do diania v komunitách, kde 
pôsobíme. Vo forme peňažnej a inej pomoci podporujeme charitatívne a miestne komunitné 
projekty a aktívne do nich zapájame aj zamestnancov. Uvedomujeme si hodnotu, ktorú tieto 
partnerstvá môžu priniesť pre všetkých, a preto majú naše aktivity jasný cieľ a zameranie. 
Určujeme si primerané ciele, sledujeme účinnosť našich činností a zároveň ich správne 
vedieme a otvorene o nich informujeme.

Na úrovni Skupiny sme si definovali prioritné oblasti nášho záujmu, ktoré sú v súlade s 
našimi obchodnými cieľmi a sú zamerané na vybrané potreby spoločnosti. Postupy a zvyky 
v jednotlivých krajinách a regiónoch sa líšia, a preto je v rámci nášho decentralizovaného 
modelu podnikania vhodné stanoviť vlastné pravidlá, ktorými sa budú riadiť charitatívne 
dary. Tieto dary by mali zohľadňovať miestne okolnosti a musia byť v súlade s cieľmi Skupiny 
a so Zásadami o daroch, podľa ktorých:

• musia byť všetky dary poskytované len v dobrej viere na charitatívne účely alebo 
účely vzťahov s verejnosťou a nikdy nesmú byť poskytované v prípade, že existuje 
alebo môže existovať konflikt záujmov, či možnosť, že daný dar by mohol byť  
zneužitý ako zásterka pre úplatok

• dary musia byť poskytnuté legitímnej a dôveryhodnej inštitúcii

• nesmú byť finančné dary nikdy vo forme hotovosti alebo platené na osobný   
účet menovaného jednotlivca

• nesmú byť poskytované dary prostredníctvom tretích strán, napr. zákazníkov  
alebo dodávateľov

• by dary nemali byť spojené alebo poskytované pod dojmom, že sú spojené   
s výkonom obchodnej transakcie alebo štátnej činnosti

• musí dary schváliť generálny riaditeľ/prezident 

• musia byť dary zdokumentované, potvrdené a zaznamenané v účtovných záznamoch 
spoločnosti (vrátane hodnoty vecných darov a dobrovoľníctva zamestnancov)

Donation Guidelines

?
O

Náš zákazník tento rok oslávil 50. narodeniny. Namiesto darov nám poradil, aby sme mu dali peniaze  
a on ich daruje miestnej charite. Je to v súlade s našimi zásadami?

Nie. Všetky dary by mali byť odovzdané priamo a nie prostredníctvom tretej osoby. Svojho zákazníka môžete 
požiadať, aby vám dal údaje príslušnej charity a vysvetlite mu, že v prípade potreby vaša spoločnosť peniaze 
venuje priamo jej.
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Code of Business Conduct
Operating Guidelines 

CRH Supplier Code of Conduct  Leading with Integrity

Supplier Code of Conduct 

Donation Guidelines

Naše zásady a pokyny
Kópie týchto dokumentov vám môže poskytnúť váš nadriadený, ktorýkoľvek člen tímu pre dodržiavanie nariadení 
a etiky, alebo si ich môžete stiahnuť na intranetových stránkach našej Skupiny.

COBC_Slovak.indd   40 19/06/2015   10:37



41

Register
A
 Alkohol 10
 Autorské právo  23, 28
B
 Bojkot  16
D
  Dary  2, 20, 22, 34, 35, 36, 38
 Dary na charitu 20, 38
 Digitálne médiá  26
 Diskriminácia  12
 Dobrá vôľa 5, 6
 Dodávatelia 16, 22, 24,
   26, 28, 32, 34, 38
 Dôverné informácie 2,18, 23, 24, 28, 29 
 Drogy 10
 Duševné vlastníctvo  23
H
 Hlásenie problémov a podozrení 5, 6, 8
 Hrozby  13
CH
 Chránené informácie 23, 28
I
 Informácií v obchodnom styku 
  Interný audit  6, 18
J
 Joint Venture 4, 14 
K
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Zrieknutie sa práv
V nepravdepodobnom prípade, kedy by niektorý z riaditeľov alebo úradníkov spoločnosti CRH dostal 
výnimku pri dodržiavaní ktoréhokoľvek ustanovenia tohto Kódexu vzhľadom na najlepší záujem 
Skupiny, môže o tejto výnimke rozhodnúť výlučne predstavenstvo alebo jeho výbor pre audit. 
Akékoľvek otázky alebo znepokojenia týkajúce sa výnimiek pre ostatných zamestnancov CRH by mali 
byť smerované na vedúceho Skupiny pre dodržiavanie nariadení a etiky.
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