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CRH Etický kódex dodávateľa
ÚVOD

CRH sa zaviazala dodržiavať najvyššie právne, etické a
morálne štandardy, ktoré sú stanovené v našom
Kódexe obchodného správania (kódex je k dispozícii
na stiahnutie na adrese: www.crh.com/ourgroup/corporate-governance/codeofconduct).
Obchodnú etiku a spoločenskú zodpovednosť podniku
(CSR) kladieme do popredia všetkých našich
podnikateľských vzťahov, vrátane vzťahov s našimi
priamymi i nepriamymi dodávateľmi s vedomím, že sa
významne podieľajú na úspechu nášho podnikania. Je
samozrejmosťou, že požiadavky na obstarávanie
máme veľmi vysoké; očakávame, že naši dodávatelia
zdieľajú našu snahu byť najlepší, inovatívni, efektívni
a zameraní na kvalitu. Predovšetkým si vyberáme
dodávateľov, ktorí zdieľajú náš pevný záväzok
dodržiavať etické postupy a ktorí spĺňajú naše
štandardy v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv,
ochrany zdravia a bezpečnosti a ochrany životného
prostredia. Tento Etický kódex dodávateľa (ďalej len
„Kódex"), stanovuje požiadavky v oblasti spoločenskej
zodpovednosti a postup ako zabezpečiť ich
dodržiavanie. Na oplátku sa snažíme byť spravodlivý
a čestný partner a pevne veríme, že vzťahy postavené
na kľúčových hodnotách dôvery a čestnosti budú
udržateľné a výhodné pre všetkých.
POŽIADAVKY CSR (SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ
PODNIKU) PRE VŠETKÝCH DODÁVATEĽOV
Dodávatelia musia konať v súlade so všetkými
príslušnými právnymi predpismi v oblasti ľudských
práv, ochrany zdravia, bezpečnosti a životného
prostredia a boja proti úplatkárstvu a korupcii
(vrátane zákona Veľkej Británie o úplatkárstve,
zákona USA o zahraničných korupčných praktikách,
Usmernenia
OECD
o náležitej
starostlivosti
a zodpovednom riadení dodávateľských reťazcov
nerastných surovín z oblastí
postihnutých
konfliktami a vysoko rizikových oblastí a paragraf
1502 Dodd-Frankovho zákona, pokiaľ sa na
dodávateľa vzťahujú). Dodávatelia musia tiež
dodržiavať štandardné etické postupy, ktoré sú
stanovené v CRH Kódexe obchodného správania
(strana 11) a najmä sa zaväzujú:
1 Podporovať a rešpektovať ochranu ľudských
práv v oblasti ich vplyvu.
2 Dodržiavať slobodu združovania a riadne
uznávať právo na kolektívne vyjednávanie pre
všetkých zamestnancov.
3 Zakazovať všetky formy nútenej, otrockej
a detskej práce.
4 Podporovať zásadu rovnosti príležitostí v oblasti
náboru a výberu zamestnancov.
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Dodržiavať minimálne všetky platné právne
predpisy týkajúce sa ochrany zdravia
a bezpečnosti pri práci a neustále sa zlepšovať
a usilovať o dodržiavanie najlepších postupov v
našom odvetví.
Dodržiavať minimálne všetky platné právne
predpisy týkajúce sa ochrany životného
prostredia a podporovať aktívny prístup
k ochrane životného prostredia.
Dodržiavať všetky príslušné právne predpisy
v oblasti boja proti úplatkárstvu a korupcii
v súvislosti s ich spoluprácou so spoločnosti
CRH.
Konať v súlade s usmerneniami OECD a
paragrafom 1502 Dodd-Frankovho zákona s
cieľom zabrániť používaniu nerastných surovín,
ktoré priamo alebo nepriamo financujú alebo
podporujú ozbrojené skupiny v Demokratickej
republike Kongo (DRC), alebo v susedných
krajinách ("konfliktné nerastné suroviny").

Vyššie uvedené požiadavky, ak sú relevantné a je
možné ich uplatniť, budú zahrnuté do nových alebo
obnovených dodávateľských zmlúv, ktoré môžu
obsahovať ďalšie ustanovenia a odkazovať na ďalšie
špecifické zákony a predpisy podľa potreby.

DODATOČNÉ ZÁRUKY DODRŽIAVANIA KÓDEXU
Dodávatelia s vyšším rizikom
Dodávatelia, pri ktorých sa možno domnievať, že
majú vyšší potenciál rizika ohrozenia spoločenskej
zodpovednosti vzhľadom na hodnotu ich zmluvy so
spoločnosťou CRH, umiestnenie zdroja dodávky alebo
iný rizikový faktor, môžu byť požiadaní, aby preukázali
súlad s týmto Kódexom (vid Príloha I) a vyplnili
dotazník v oblasti spoločenskej zodpovednosti (vid
Príloha II). Môžu byť tiež požiadaní strpieť ďalšie
preverovanie, návštevy prevádzok alebo kompletný
audit dodržiavania spoločenskej zodpovednosti. Ak je
takéto preverenie uspokojivé, dodávateľ môže byť
akceptovaný a použije sa štandardná zmluva, ktorá
zahŕňa podmienky dodržiavania spoločenskej
zodpovednosti uvedené vyššie. Ak požiadavky nie sú
splnené, mal by byť zavedený plán nápravných
opatrení v priebehu dohodnutého časového
harmonogramu a mal by sa monitorovať pokrok. V
opačnom prípade dodávateľ nebude môcť pokračovať
v spolupráci so spoločnosťou CRH. V prípade takýchto
okolností budeme maximálne nápomocní.
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Dodávatelia konfliktných nerastných surovín

PORUĚNIE KÓDEXU, OHLASOVANIE A REVÍZIA

CRH zaviedla ohlasovacie povinnosti v súvislosti
s konfliktnými nerastnými surovinami tak, aby boli
zladené a v súlade s Dodd-Frankovými pravidlami
ohlasovania konfliktných nerastných surovín a
očakáva, že dodávatelia urobia to isté. Požadujeme,
aby všetci dodávatelia (ktorí dodávajú spoločnosti
CRH produkty alebo ich časti obsahujúce konfliktné
nerastné suroviny) každoročne overovali krajinu
pôvodu akýchkoľvek konfliktných nerastných surovín
obsiahnutých v ich produktoch alebo ich častiach.
Požadujeme, aby sa všetci dodávatelia zaviazali k
spolupráci so spoločnosťou CRH pri akomkoľvek
preverovaní, ktoré sa spoločnosť rozhodne vykonať
s súvislosti so overovaním krajiny pôvodu. Okrem
toho žiadame dodávateľov, pokiaľ to spoločnosť CRH
považuje za nevyhnutné, aby spoločnosti CRH
poskytovali primerané dôkazy o náležitej starostlivosti
pri preverovaní krajiny pôvodu.

Vezmite prosím na vedomie, že spoločnosť CRH môže
ukončiť zmluvu s dodávateľom, ktorý poruší tento
Kódex, alebo odmietne realizovať plán nápravných
opatrení po tom, ako bol o jeho dodržiavanie
požiadaný. Spoločnosť CRH tiež vylúči z výberového
procesu dodávateľov, ktorí nevykazujú dodržiavanie
etických štandardov a spoločenskej zodpovednosť
podnikov alebo dodržiavanie príslušných právnych
predpisov.
Dôrazne odporúčame, aby akékoľvek porušenie
etických štandardov, právnych predpisov alebo tohto
Kódexu ohlásila príslušná spoločnosť CRH alebo
dodávateľ prostredníctvom našej Hotline. Hotline
možno
kontaktovať
na
www.crhhotline.com,
prípadne telefonicky. Čísla k tejto 24 hodín /7 dní v
týždni dostupnej viacjazyčnej službe, sú k dispozícii na
stiahnutie na adrese http: // www. crh.com/ourgroup/corporate-governance/code-of-conduct.

Ostatní dodávatelia
Očakávame, že aj všetci ostatní dodávatelia budú
dodržiavať zásady stanovené v tomto Kódexe. Od
kľúčových dodávateľov tiež očakávame, že budú mať
zavedené podobné požiadavky na svoje dodávateľské
reťazce a starostlivo overujú ich dodržiavanie.
Spoločnosť CRH môže požiadať dodávateľov, aby tieto
skutočnosti preukázali (vo formáte stanovenom v
Prílohe III), a tiež ich požiadať o strpenie ďalšieho
preverovania, návštevy prevádzok alebo kompletného
auditu dodržiavania spoločenskej zodpovednosti tak,
aby sa zabezpečilo dodržiavanie predpísaných
štandardov.

Iba v prípade dodržiavania týchto vysokých etických
štandardov a spoločenskej zodpovednosti si môžeme
zachovať našu vynikajúcu povesť a zabezpečiť tak náš
spoločný pretrvávajúci úspech. Budeme neustále
monitorovať dodržiavanie tohto Kódexu a upravovať
ho za účelom ďalšieho zlepšenia jeho uplatňovania v
praxi.
Tešíme sa na spoluprácu s vami a na spoločné
vytváranie etického a zodpovedného dodávateľského
reťazca.

Pre ďalšie informácie týkajúce sa tohto Kódexu prosím, kontaktujte:
EURÓPA:
Heavyside/Lightside
John McKeon
Distribúcia
Richard Piekar
USA:
Oldcastle materiál:
Deron Banke
Oldcastle stavebné produkty:
Bill Braswell
Spojené stavebné produkty:
Tim Williams

jmckeon@crh.com
rpiekar@crh-eur.nl
deron.banke@oldcastlematerials.com
bill.braswell@oldcastle.com
tim.williams@alliedbuilding.com

Pre viac informácií o programe spoločnosti CRH pre vnútornú kontrolu a etiku kontaktujte prosím vedúceho
oddelenia pre vnútornú kontrolu a etiku Skupiny CRH.
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Príloha I: Potvrdenie k CRH Etickému kódexu dodávateľa:
Dodávatelia s vyšším rizikom

Na vedomie: (kontakt na CRH - oddelenie Nákupu)

Potvrdzujeme:
-

Naše porozumenie požiadaviek stanovených v tomto CRH Etickom kódexe dodávateľa a súlad s nimi
a naše dodržiavanie etických postupov stanovených v CRH Kódexe obchodného správania v súvislosti
so všetkou našou obchodnou činnosťou so spoločnosťami skupiny CRH.

Vyplnili a pripojili sme doplňujúci dotazník spoločenskej zodpovednosti podniku v Prílohe II. Berieme na vedomie, že
môžeme byť vyzvaní k podstúpeniu ďalších preverovaní, návštevy prevádzky alebo kompletného auditu spoločenskej
zodpovednosti za účelom poskytnutia požadovanej úrovne istoty súladu s predpísanými normami.

(názov spoločnosti dodávateľa / sprostredkovateľa)
(meno podpísaného za dodávateľa / sprostredkovateľa)
(pracovná pozícia podpísaného za dodávateľa / sprostredkovateľa)
(podpis)
(adresa spoločnosti dodávateľa / sprostredkovateľa)
(dátum (DD/MM/RR))
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Príloha II. Dotazník k CRH Etickému kódexu dodávateľa: Dodávatelia s vyšším
rizikom
Podrobnosti o
spoločnosti

Základné údaje
o zamestnancoch

Spoločenská
zodpovednosť podniku
(CSR)

Ľudské práva

Názov spoločnosti
Sídlo spoločnosti

CEO / generálny riaditeľ
Oblasť podnikania
Telefón
Fax
e-mail
www stránka
Počet zamestnancov
Minimálny vek zamestnancov
Priemerný vek zamestnancov
Štatistika zamestnávania podľa pohlavia:
Priemerný týždenný odpracovaný čas na
zamestnanca
Má spoločnosť vypracované zásady CSR?
Ak áno, pripojte kópiu.
Má spoločnosť certifikát o dodržiavaní
CSR?
Ak áno, pripojte kópiu
Má spoločnosť vypracované zásady alebo
vyhlásenie v oblasti ochrany ľudských
práv a ak áno, sú tieto zásady / vyhlásenia
aktívne interne komunikované v rámci
organizácie a externe smerom k
subjektom, s ktorými má spoločnosť
zmluvný vzťah?
Prosím, priložte kópiu.
Využíva spoločnosť nútené práce?
Využíva spoločnosť detskú prácu?
Existujú v rámci spoločnosti obmedzenia
slobodného združovania alebo
kolektívneho vyjednávania?
Ak miestne zákony zakazujú slobodu
združovania alebo kolektívne
vyjednávanie, aké sú opatrenia
spoločnosti na ich umožnenie?
Diskriminuje spoločnosť na základe veku,
pohlavia, telesného postihnutia,
náboženstva, etického pôvodu alebo
sexuálnej orientácie?
Ukladá spoločnosť zamestnancom telesné
tresty, používa psychické alebo fyzické
tresty a slovný nátlak?
Zhodujú sa mzdy za štandardnú týždennú
prácu s vnútroštátnymi právnymi
predpismi a štandardmi v danom odvetví?
Poskytuje spoločnosť spravodlivé a
uspokojivé pracovné podmienky, a

Muži:
Ženy:
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spravodlivú a uspokojivú odmenu za
odvedenú prácu a rovnakú odmenu za
rovnakú prácu?
Konfliktné
suroviny

nerastné

Bezpečnosť
a ochrana
zdravia pri práci

Životné prostredie

Kvalita

Dodáva spoločnosť spoločnosti CRH
výrobky alebo ich časti, ktoré obsahujú
nerastné suroviny – zlato, tantal, volfrám
alebo cín?
Ak áno, odkiaľ tieto minerály pochádzajú
(krajina, kde sa ťažia alebo prevádzka, kde
sa spracovávajú)?
Má spoločnosť prijaté zásady alebo
vyhlásenie ochrany bezpečnosti a zdravia
pri práci a ak áno, sú tieto zásady/
vyhlásenia aktívne komunikované alebo
sprístupnené interne v rámci organizácie
a externe smerom k subjektom, s ktorými
má spoločnosť zmluvný vzťah?
Ak áno, pripojte kópiu
Dodržuje spoločnosť predpisy danej
krajiny o ochrane bezpečnosti a zdravia
pri práci?
Má spoločnosť certifikáciu ISO 18001?
Ak áno, pripojte kópiu
Je v spoločnosti bezpečné a zdravé
pracovné prostredie?
Identifikovali sa významné riziká pre
zdravie a bezpečnosť vo firme a vykonáva
v prípade potreby vyhodnocovanie týchto
rizík ?
Absolvovali zamestnanci školenie o
bezpečnosti a ochrane zdravia?
Čelila spoločnosť v posledných 3 rokoch
súdnym sporom alebo obvineniam
z porušenia právnych predpisov v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci?
Stal sa v spoločnosti v posledných 3
rokoch smrteľný pracovný úraz?
Ak áno, pripojte kópiu správy.
Má spoločnosť prijaté zásady ochrany
životného prostredia?
Ak áno, pripojte kópiu.
Dodržiava spoločnosť miestnu legislatívu
ohľadom životného prostredia?
Má spoločnosť certifikáciu ISO 14001?
Ak áno, pripojte kópiu.
Sú vplyvy spoločnosti na životné
prostredie vo významných ukazovateľoch
merané a kontrolované a vykonáva sa
hodnotenie v prípade potreby?
Absolvovali zamestnanci školenie
o ochrane životného prostredia?
Spôsobila spoločnosť v posledných 3
rokoch závažné nehody zasahujúce
životné prostredie?
Má spoločnosť prijaté zásady
dodržiavania kvality?
Ak áno, pripojte kópiu.
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Boj s úplatkárstvom
a korupciou

Má spoločnosť certifikáciu ISO 9001?
Ak áno, pripojte kópiu.
Je v spoločnosti osoba zodpovedná za
kvalitu?
Sú stanovené a dodržiavané ciele pre
neustále zvyšovanie kvality?
Absolvovali zamestnanci školenie
dodržiavania kvality?
Má spoločnosť prijaté zásady pre boj
s korupciou a úplatkárstvom?
Ak áno, pripojte kópiu.
Dodržiava spoločnosť miestne právne
predpisy a medzinárodné normy o boji
proti korupcii a úplatkárstvu?
Bola niekedy spoločnosti uložená sankcia
za korupciu alebo úplatkárstvo?
Ak áno, uveďte detaily.
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Príloha III.
dodávatelia

Potvrdenie
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k pre CRH Etickému kódexu dodávateľa: Ostatní

Na vedomie: (kontakt na CRH oddelenie Nákupu)

Potvrdzujeme:
-

Naše porozumenie požiadaviek stanovených v tomto CRH Etickom kódexe dodávateľa a súlad s nimi
a naše dodržiavanie etických postupov stanovených v CRH Kódexe obchodného správania v súvislosti so
všetkou našou obchodnou činnosťou so spoločnosťami skupiny CRH.

Berieme na vedomie, že môžeme byť vyzvaní k podstúpeniu ďalších preverovaní, návštevy prevádzky alebo
kompletného auditu spoločenskej zodpovednosti za účelom poskytnutia požadovanej úrovne istoty súladu s
predpísanými normami.

(názov spoločnosti dodávateľa / sprostredkovateľa)
(meno podpísaného za dodávateľa / sprostredkovateľa)
(pracovná pozícia podpísaného za dodávateľa / sprostredkovateľa)
(podpis)
(adresa spoločnosti dodávateľa / sprostredkovateľa)
(dátum (DD/MM/RR))
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