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Vážení obchodní partneri, 

 

ako medzinárodná stavebná spoločnosť s viac ako 150–ročnými 

skúsenosťami s plánovaním, vývojom i realizáciou početných projektov 

a rozsiahlymi skúsenosťami vo všetkých odvetviach stavebného 

priemyslu si u nás, v spoločnosti PORR, veľmi dobre uvedomujeme 

významný vplyv, ktorý máme. S týmto vedomím preberáme 

zodpovednosť aj za dopad našich firemných aktivít z hľadiska 

ekonomických, sociálnych   a environmentálnych záležitostí. Spôsob 

myslenia a konania, plánovania a  práce a komunikácie i jednania s 

našimi partnermi, ktorý je z právneho  a morálneho hľadiska 

bezchybný a udržateľný, je jednou z kľúčových priorít spoločnosti 

PORR. 
 
V tejto súvislosti je pre nás dôležité vymedziť spoluprácu s našimi 

obchodnými partnermi v celom hodnotovom reťazci na základe 

spoločných hodnôt a postupov. Tento Kódex správania pre 

obchodných partnerov obsahuje naše záväzné ekonomické, 

eticko–sociálne a ekologické minimálne štandardy. Zakladá sa na 

Kódexe správania pre našich zamestnancov a piatich zásadách 

spoločnosti PORR, ktorými sú spoľahlivosť, solidarita, uznanie, 

vášeň a priekopnícky duch – oni tvoria základ firemnej kultúry 

spoločnosti PORR. 
 
Konštruktívna a férová spolupráca vytvára základ pre existenciu 

udržateľných a úspešných obchodných vzťahov medzi 

spoločnosťou PORR a jej obchodnými partnermi – to si vyžaduje 

jasné pravidlá, ktoré sa partneri zaväzujú dodržiavať. Z tohto 

dôvodu vyzývame všetkých, ktorí spolupracujú so spoločnosťou 

PORR alebo ktorí s nami chcú obchodovať, aby dodržiavali 

Kódex správania obchodných partnerov a aby konali zodpovedne       

v súlade s ustanoveniami uvedenými v tomto nariadení          

a so všetkými miestnymi zákonmi a predpismi. 
 

Ďakujem Vám za podporu. 
 

S pozdravom 
 
 
 
 

Karl-Heinz Strauss 

CEO 
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Úvod 

 

Reputácia spoločnosti PORR neustále rastie viac ako 150 rokov 

a tvorí základ pre naše dlhodobé a spoľahlivé obchodné 

partnerstvá. Na jednej strane je tento úspech založený na našich 

záväzných usmerneniach pre zodpovedné konanie, ktoré sme 

vytvorili v Kódexe správania zamestnancov. Na druhej strane je 

tiež založený na stratégii celej skupiny zameranej na 

udržateľnosť a férových obchodných praktikách. Zodpovedné 

konanie a ekonomický úspech nie sú polárnymi protikladmi, 

naopak, navzájom sa podporujú.  

 

Spoločnosť PORR je signatárom iniciatívy OSN Global Compact, 

najväčšej iniciatívy pre trvalo udržateľnú hospodársku činnosť na 

svete. V dôsledku toho sme sa zaviazali dodržiavať desať zásad, 

ktoré obsahuje, a to v oblasti ľudských práv, pracovných noriem, 

ochrany životného prostredia a boja proti korupcii. Ďalej je pre 

nás dôležité, aby naše obchodné ciele boli v súlade s cieľmi 

trvalo udržateľného rozvoja (SDG – Sustainable Development 

Goals) a medzinárodnými ľudskými právami.  

 

Trvalo udržateľné konanie a riadenie sú nevyhnutné pre 

stratégiu spoločnosti PORR a my chceme viac začleniť náš 

zmysel pre zodpovednosť do nášho hodnotového reťazca.     

S ohľadom na to máme tiež príslušné požiadavky na našich 

obchodných partnerov a ich obchodné činnosti v takom rozsahu, 

v akom sa týkajú spoločnosti PORR. Tí musia následne 

zabezpečiť, aby boli naše požiadavky splnené v celom 

dodávateľskom reťazci. 

 
 

 

V tomto Kódexe správania pre obchodných partnerov, ktorý je 

naším sprievodcom pre zabezpečenie eticky korektného 

správania, sme stanovili očakávania od našich obchodných 

partnerov a ich produktov a služieb. Požiadavky, ktoré sú v ňom 

uvedené, pokiaľ ide o ekonomické, sociálne a environmentálne 

otázky, vychádzajú z medzinárodných aj vnútroštátnych 

usmernení, ako sú iniciatíva OSN Global Compact, Všeobecná 

deklarácia ľudských práv a Ciele trvalo udržateľného rozvoja, a 

z našich interných noriem a hodnôt, ako je päť zásad spoločnosti 

PORR a Kódex správania zamestnancov.  
 
Rešpektovanie tohto Kódexu správania a jeho dodržiavanie je 

najvyššou prioritou spoločnosti PORR. Nedodržanie môže viesť 

k okamžitému ukončeniu obchodného vzťahu alebo            

k zablokovaniu ďalších objednávok. V prípade zistených 

odchýlok od Kódexu správania pre obchodných partnerov vás 

žiadame, aby ste to nahlásili priamo prostredníctvom e-mailovej 

adresy compliance@porr.at.  



PORR. Kódex správania pre obchodných partnerov. 11/2019 04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dodržiavanie právnych predpisov 

a boj proti korupcii 
 

Korupcia sa v spoločnosti PORR za žiadnych okolností 

netoleruje. Vyžaduje si to prísne dodržiavanie špecifikácií 

týkajúcich sa dodržiavania predpisov a protikorupčných 

opatrení a neustále testovanie a certifikovanie smerníc   o 

dodržiavaní predpisov vrátane tých, ktoré sa týkajú 

predchádzania korupcii, prania špinavých peňazí alebo 

financovania terorizmu. Od našich obchodných partnerov tiež 

vyžadujeme záväzok dodržiavania štatutárnych predpisov a 

etických štandardov.  
 
Spoločnosť PORR tiež bojuje proti akejkoľvek forme 

poskytovania výhod vo forme darov, pozvaní alebo iných 

služieb. Všetkým obchodným partnerom spoločnosti PORR sa 

prísne zakazuje ponúkať alebo akceptovať akékoľvek takéto 

výhody, či už priamo alebo nepriamo. Platí to aj v prípade, že 

by mal vzniknúť čo i len dojem, že k tomu došlo, alebo ak by 

boli sledované vlastné záujmy (konflikt záujmov), ktoré by mali 

byť v rozpore s hodnotami spoločnosti. 

 

 

Všetci obchodní partneri PORR zaručujú 

• súlad s právnymi ustanoveniami týkajúcimi sa 

dodržiavania predpisov a boja proti korupcii 

• zohľadnenie požiadaviek definovaných         

v systéme riadenia dodržiavania predpisov  

spoločnosti PORR (tzv. Compliance 

Management System - CMS) 

• neponúkanie a neprijímanie materiálnych, či   

nehmotných výhod, prostredníctvom ktorých by 

sa jednotlivec mohol snažiť pozitívne ovplyvniť 

obchodný vzťah 

• férové pracovné a obchodné praktiky 

• zabránenie možnému rozporu záujmov 

• nahlasovanie porušení právnych predpisov.  

Férová hospodárska súťaž  

 

Spoločnosť PORR považuje dodržiavanie transparentných   

a férových aktivít na trhu za nevyhnutné. Preto nie sú povolené 

nezákonné praktiky týkajúce sa stanovovania cien, 

prideľovania trhu alebo tajných ponúk. Nezrovnalosti         

a koordinované konanie so spoločnosťami tretích strán, najmä 

s konkurentmi, ktoré majú v úmysle alebo vyústia do 

obmedzenia hospodárskej súťaže, sú zakázané a spoločnosť 

PORR ich nebude tolerovať.  

 
 

Všetci obchodní partneri PORR zaručujú 

• súlad s ustanoveniami súťažného práva 

• zohľadnenie požiadaviek definovaných v systéme 

riadenia dodržiavania pravidiel spoločnosti PORR 

(CMS) 

• neuzatváranie žiadnych dohôd, ktoré by mohli 

obmedzovať slobodnú hospodársku súťaž 

• nezdieľanie citlivých informácií s konkurenciou 

• neovplyvňovanie žiadnych výberových konaní.
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Ľudské práva a pracovné 
podmienky 
 
Ako signatár iniciatívy OSN Global Compact uznáva 

spoločnosť PORR medzinárodné ľudské práva bez výhrad   

a očakáva to isté od svojich obchodných partnerov. Ďalej 

zabezpečujeme dodržiavanie spravodlivých pracovných 

postupov. To znamená napríklad spravodlivé mzdy, 

nediskriminácia, prevencia práce detí alebo nútenej práce    

a sloboda združovania zamestnancov.  
 
V súlade s iniciatívou OSN Global Compact spoločnosť PORR 

tiež, ako samozrejmosť podporuje rovnaké príležitosti        

a rovnaké zaobchádzanie – bez ohľadu na farbu pleti, 

národnosť, sociálnu alebo etnickú orientáciu, akékoľvek 

postihnutia, sexuálnu orientáciu, politické alebo náboženské 

presvedčenie, rodinný stav, pohlavie alebo vek.  
 
 

Všetci obchodní partneri PORR zaručujú 

• súlad s pracovnými a ľudskými právami a so 

zákonom o ochrane neplnoletých osôb. 

• svojim zamestnancom nediskriminačné         

pracovné prostredie, v ktorom má svoje pevné 

miesto ocenenie. 

• predchádzanie a trestanie akejkoľvek formy práce 

detí a nútenej práce alebo obchodovania s ľuďmi 

• spravodlivé pracovné postupy týkajúce sa miezd, 

pracovného času atď. 

• slobodu zhromažďovania a slobodu pohybu 

zamestnancov. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 

práci  

 

Obchodní partneri spoločnosti PORR sú vyzývaní, aby 

zabezpečili fyzickú a psychickú pohodu svojich zamestnancov. 

Znamená to bezpečné a zdravé pracovné prostredie a prísne 

dodržiavanie bezpečnostných pravidiel.  
 
 

Všetci obchodní partneri PORR zaručujú 

• súlad s predpismi o ochrane zdravia            

a bezpečnosti pri práci 

• zohľadnenie špecifikácií definovaných v systéme    

riadenia pre zdravie a bezpečnosť v spoločnosti  

        PORR  

• poskytnutie vhodného vybavenia svojim 

zamestnancom na zaistenie bezpečnosti práce   

a vykonávanie školení o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci 

• vytvorenie bezpečného pracovného prostredia 

• zabezpečenie zdravého prostredia          

a inicializáciu okamžitých protiopatrení           

v prípade, ak to tak nie je 

• hlásenie všetkých nehôd súvisiacich            

s projektmi spoločnosti PORR. 
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Kvalita a bezpečnosť 

 

Obchodní partneri spoločnosti PORR sa musia jednoznačne 

sústrediť na kvalitu a bezpečnosť poskytovania svojich služieb 

a zaviazať sa plniť zmluvne stanovené požiadavky na kvalitu. 

Riziká spojené s kvalitou a bezpečnosťou sa musia neustále 

analyzovať a je potrebné vypracovať a implementovať 

zodpovedajúce riešenia a protiopatrenia. Spoločnosti musia 

pritom skúmať aj svoj vlastný dodávateľský reťazec a musí sa 

venovať pozornosť obstarávaniu kvalitných výrobkov alebo 

služieb, ktoré sa dajú bezpečne používať a aplikovať.  
 
 

Všetci obchodní partneri PORR zaručujú 

• zohľadnenie požiadaviek definovaných v systéme 

riadenia kvality spoločnosti PORR 

• poskytnutie požadovanej kvality, bezpečnosti     

a plnenia 

• aktívne vykonávanie a podporu zabezpečovania 

kvality 

• identifikáciu rizík spojených s kvalitou           

a bezpečnosťou a ich účinkov pri každodenných 

pracovných postupoch a všade tam, kde je to 

možné, im predchádzať alebo ich znižovať.  

Ochrana osobných údajov a 

dôvernosť  

 
Spoločnosť PORR vyžaduje, aby jej obchodní partneri, najmä 

v sektore služieb, zodpovedne zaobchádzali s citlivými údajmi, 

duševným vlastníctvom a internými informáciami, ako sú 

patenty, know-how a obchodné tajomstvá. Akékoľvek použitie 

osobných údajov, ako sú mená, fotografie, informácie         

o zdravotnom poistení atď., musí byť v súlade s platnými 

zákonmi o ochrane údajov – najmä so všeobecným 

nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR) a súvisiacimi 

vnútroštátnymi právnymi predpismi.  
 

Všetci obchodní partneri PORR zaručujú 

• zaobchádzanie so všetkými osobnými údajmi    

s náležitou starostlivosťou a v súlade s 

príslušnými zákonnými ustanoveniami legislatívy 

o ochrane osobných údajov (GDPR) 

• ochranu dôverných obchodných informácií a ich 

nezverejnenie 

• nepoužitie informácií o spoločnosti prijaté omylom 

a neodkladné informovanie odosielateľa o prijatí 

týchto informácií 

• uchovávanie údajov iba počas celého zmluvného 

vzťahu a v súlade s právnymi požiadavkami na 

uchovávanie a dokumentáciu a so všetkými 

osobitnými zákonmi, ktoré sa týkajú pracovného 

práva 

• poskytnutie prístupu iba osobám, ktoré tieto údaje 

priamo potrebujú. 
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Majetok spoločnosti  

 

Obchodní partneri zodpovedajú za zabezpečenie 

zodpovedného zaobchádzania s majetkom spoločnosti, ako sú 

tímové alebo kancelárske zariadenie staveniska a stavebné 

mechanizmy a vybavenie spoločnosti PORR. Nezákonné, 

neopatrné alebo inak nevhodné používanie majetku 

spoločnosti sa nebude tolerovať.  
 

Všetci obchodní partneri PORR zaručujú 

• starostlivé a zodpovedné zaobchádzanie    

s majetkom dodávaným spoločnosťou PORR. 

• zabezpečenie potrestania všetkých prípadov 

krádeže. 
• nepoužívanie majetku spoločnosti PORR 

nezákonne. 
 

 
 

Ochrana biotopov  

 

Obchodní partneri spoločnosti PORR sa musia jasne zaviazať 

k ochrane životného prostredia a usilovať sa konať čo 

najšetrnejšie k životnému prostrediu. Musia sa analyzovať 

environmentálne riziká a musia sa vypracovať a zaviesť 

vhodné riešenia alebo protiopatrenia. Pritom sa musí podrobne 

analyzovať celý dodávateľský reťazec. Pokiaľ ide            

o zásobovanie, musia sa brať do úvahy stavebné výrobky 

šetrné k životnému prostrediu alebo služby nadobudnuté 

korektne a nakúpené v súlade so zodpovedným získavaním 

zdrojov.  

 

Všetci obchodní partneri PORR zaručujú 

• dodržiavanie zákonných požiadaviek na ochranu 

životného prostredia. 

• zohľadnenie požiadaviek definovaných         

v príručke systému riadenia ochrany životného 

prostredia a energetiky spoločnosti PORR 

• aktívne prispievanie k boju proti klimatickým 

zmenám. 

• identifikáciu environmentálnych rizík a účinkov   

v každodenných pracovných postupoch        

a snahu im predchádzať alebo ich znižovať, 

kedykoľvek je to možné. 

• čo najefektívnejšiu a najšetrnejšiu prevádzku z 

hľadiska zdrojov, vyvažovanie nedostatku 

surovín prostredníctvom recyklácie             

a predchádzanie vzniku odpadov alebo ich 

znižovanie. 

• minimalizáciu spotreby vody a dodržiavanie 

zákonných noriem týkajúcich sa vypúšťania 

odpadových vôd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORR AG 
Absberggasse 47 
1100 Vienna 
T +43 50 626-0 
porr-group.com 

http://porr-group.com/

