
Etický kódex
dodávateľa



V rámci všetkých našich obchodných dohôd sa riadime zásadami 

obchodnej etiky a spoločenskej zodpovednosti podniku (tzv. Corporate 

Social Responsibility, CSR). Týka sa to aj dohôd s našimi dodávateľmi, či už 

priamych alebo nepriamych, pretože vieme, že ide o kľúčových partnerov 

na ceste k úspechu našej firmy. Určite vás neprekvapí, že naše podmienky 

pri obstarávaní sú veľmi vysoké. Očakávame, že naši dodávatelia budú 

zdieľať našu motiváciu byť najlepší, zavádzať inovácie, maximalizovať 

efektivitu a dosahovať špičkovú kvalitu.

Nakoniec si vždy vyberieme iba tých dodávateľov, ktorí zdieľajú naše 

neochvejné záväzky smerom k osvedčeným etickým praktikám a ktorí 

spĺňajú naše štandardy vo vzťahu k ochrane  zdravia a bezpečnosti, ľudským 

právam a k ochrane životného prostredia. Tento etický kódex dodávateľa 

(SCoC) vytyčuje uvedené požiadavky CSR a spôsob, akým chceme 

zabezpečiť ich dodržiavanie. Na oplátku sa budeme usilovať byť férovým 

a úprimným partnerom pevne presvedčeným, že vzťahy vybudované na 

dôvere a integrite budú udržateľné a prínosné pre všetkých.

Úvod
Spoločnosť CRH sa zaviazala dodržiavať najvyššie 
stupne právnych, etických a morálnych noriem 
ustanovených v kódexe obchodného správania.



Požiadavky na dodávateľa
Toto sú štyri oblasti, v ktorých požadujeme vašu podporu a oddanosť:

•    Prinajmenšom dodržiavať všetky 
platné zákony týkajúce sa ochrany 
zdravia a bezpečnosti.

•   Kontinuálne zlepšovať výsledky 
v ochrane zdravia a bezpečnosti 
smerom k najlepšej možnej praxi 
v odvetví.

•  Dodržiavať koncepcie, princípy 
a odporúčania v usmerneniach OECD  
pre ,medzinárodné podniky

•  Dodržiavať všetky platné zákony, okrem 
iného vrátane nasledovných:

    –  Sekcia 1502 zákona Dodd-Frank 
zameraná na prevenciu pred 
používaním minerálov, ktoré priamo 
alebo nepriamo financujú alebo z nich 
profitujú ozbrojené skupiny v Konžskej 
demokratickej republike (KDR) alebo v 
priliehajúcich krajinách.

    –  Všetky relevantné zákony namierené 
proti úplatkárstvu a korupcii v rámci 
obchodov s KDR

    –  Požiadavky týkajúce sa obchodných 
sankcií uvalených vládou USA a EÚ

    –  Všeobecné predpisy a požiadavky EÚ 
na ochranu údajov

    –  Všetky relevantné zákony namierené 
proti praniu špinavých peňazí

•  Prinajmenšom dodržiavať všetky platné 
environmentálne zákony.

•  Na podporu proaktívneho prístupu 
k environmentálnym výzvam vrátane 
nasledovných:

   – Optimalizácia energií
  – Efektívnosť zdrojov
  – Nakladanie s odpadmi a recyklácia

•  Podporovať a rešpektovať ochranu 
ľudských práv v rámci ich oblastí 
pôsobnosti.

•  Rešpektovať slobodu združovania sa 
a účinne uznávať právo na kolektívne 
vyjednávanie zamestnancami.

•  Zamedziť akýmkoľvek formám 
moderného otroctva vrátane 
nasledovných:

    – Nútená práca
    – Úžerníctvo
    – Vykorisťovanie
    – Detská práca

•  Na podporu princípov rovnosti, 
férovosti, inklúzie a rešpektu pri riešení 
náboru a výberu zamestnancov.

BEZPEČNOSŤ
A ZDRAVIE

ĽUDIA
A KOMUNITA

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
A ZMENA KLÍMY

PEVNÉ VEDENIE
A DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL



Postupy zabezpečenia
Neustále si chceme byť istí, že naši dodávatelia pracujú v súlade 
s nami očakávanými úrovňami v niekoľkých rozličných smeroch, ktoré 
závisia od nasledovných faktorov:
•  Riziká a legislatívne požiadavky spojené s tým, čo nakupujeme

•   Zdrojová krajina poskytujúca zakúpené tovary a služby, ako aj riziká, 
ktoré predstavuje

•  Úroveň míňania finančných prostriedkov

Upozorňujeme, že spoločnosť CRH môže vypovedať zmluvu 
s dodávateľom, ktorý poruší tento kódex alebo sa po výzve 
odmietne podieľať na pláne odškodnenia. Spoločnosť CRH tiež 
vylúči z akéhokoľvek procesu obstarávania dodávateľov, ktorí sa 
neosvedčia pri plnení našich vysokých etických a CSR štandardov 
alebo dodržiavaní platných zákonov.

Rovnako si však spoločnosť CRH bude ceniť a vážiť
špičkovú výkonnosť a inovácie zo strany jej dodávateľov. 
 

Náš etický kódex dodávateľa budeme pravidelne komunikovať so 
všetkými našimi dodávateľmi. Pri prípadnom zvýšení rizikového 
profilu adekvátne vystupňujeme naše procesy zabezpečenia 
prostredníctvom jednej alebo viacerých z nasledovných metód:
•  Priama komunikácia a potvrdenie dodávateľom

•  Špecifické zmluvné klauzuly

•  Vyplnenie dotazníka SCoC

•  Kontrola pracoviska vedená spoločnosťou CRH

•  Treťostranový audit/ohodnotenie/kontrola

•  Plány nápravných krokov

Upozorňujeme, že procesy hodnotenia a auditu na pracovisku budú 
pred ich vykonaním špecificky dohodnuté s oboma stranami, aby sa 
preukázal súlad s pravidlami a zabezpečila transparentnosť.

Udržiavanie takýchto vysokých etických a CSR štandardov je jedinou 
cestou, ako si dokážeme chrániť svoju špičkovú povesť a zabezpečiť 
náš spoločný trvalý úspech. Budeme nepretržite monitorovať plnenie 
tohto kódexu a jeho ďalšie zlepšovanie povedie k ešte kvalitnejším 
praktikám.

Ďalšie informácie
Podklady a ďalšie informácie k etickému kódexu dodávateľa nájdete na stránke www.crh.com

https://www.crh.com/


Tento kódex uvádza všeobecné požiadavky smerom 

ku všetkým dodávateľom spoločnosti CRH a jej firmám. 

Špecifické prístupy a zmluvné ustanovenia s vyšším 

štandardom nahrádzajú tieto všeobecné požiadavky. V 

prípade konfliktu medzi zákonom a týmto kódexom má 

väčšiu nadradenosť zákon.

Od všetkých dodávateľov rovnako očakávame, že 

majú zavedené obdobné požiadavky pre ich dielčie 

dodávateľské reťazce a že budú veľmi dôslední pri 

kontrole dodržiavania pravidiel ich dodávateľmi.

Spoločnosť CRH má zavedenú nezávislú linku „Hotline“,
na ktorú sa môžu obrátiť zamestnanci, zákazníci, dodávatelia 
alebo iní externí partneri a prekonzultovať svoje podozrenia 
z neetického, nevhodného alebo nezákonného správania. 
Ide o viacjazyčnú nepretržitú linku. Akékoľvek nahlásené 
podozrenia najskôr vyhodnotí oddelenie dodržiavania 
zákonov a predpisov, až potom ich posunie príslušnému 
vedeniu na prešetrenie.

Ak chcete nahlásiť podozrenie, navštívte: www.crhhotline.com

Hlásenie podozrení

https://crh.gan-compliance.com/caseReport
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