
Etika
Sila obchodovať správnym spôsobom

Sprievodca etikou



„Ak porozumiete informáciám v tomto 
sprievodcovi a budete ich používať 
vždy, keď to bude potrebné, vykonáte 
premyslené rozhodnutie chrániť našu 
dlhodobú bezúhonnú minulosť a 
zároveň reálne prispievať k našim 
budúcim úspechom.“

Rozhodnutie 
pre úspech
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Riaditeľom, funkcionárom a zamestnancom: 
Najlepšie globálne podniky sú odhodlané podniky. S jasným vnímaním svojej vízie 
a poslania si určujú ambiciózne ciele a snažia sa ich dosiahnuť. Úspech je 
premyslený.

Spoločnosť Eaton rovnakým spôsobom získala svetovú povesť za bezúhonnosť 
chápaním etiky ako priority. Rozvíjame správne hodnoty a je nám jasné, čo 
sledujeme bezúhonnosťou a správnym spôsobom obchodovania.

V dôsledku toho sa povesť spoločnosti Eaton ako podniku s vysokou etickou 
úrovňou stala významnou rozlišovacou charakteristikou. Pokračovaním 
dodržiavania náročných očakávaní, ktoré sme si sami určili, chránime dôležitú časť 
toho, čo nás robí jedinečne úspešnými v očiach zákazníkov, dodávateľov a 
zamestnancov.

Spoločnosť Eaton sa vám usiluje zabezpečiť informácie, pokyny a nástroje, ktoré 
potrebujete, aby ste porozumeli a presadzovali vysoké etické normy spoločnosti 
Eaton na pracovisku aj v prípade, keď by miestna prax alebo okolnosti mohli 
takéto rozhodnutie zahmliť. Sprievodca etikou je dôležitou časťou tohto záväzku. 
Plný konkrétnych príkladov a jasných, praktických pokynov definuje a podporuje 
naše normy etického správania v každodennom styku s kolegami-zamestnancami 
a externými partnermi.

V spoločnosti Eaton považujeme spôsob dosiahnutia našich cieľov za dôležité 
kritérium úspechu. Obchodovanie správnym spôsobom je jadrom značky Eaton a 
hlavným pilierom spôsobu budovania povesti na trhu. Ak porozumiete 
informáciám v tomto sprievodcovi a budete ich používať vždy, keď to bude 
potrebné, vykonáte premyslené rozhodnutie chrániť našu dlhodobú bezúhonnú 
minulosť a zároveň reálne prispievať k našim budúcim úspechom.

Craig Arnold
Predseda správnej rady a generálny riaditeľ
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Domnievame sa, že naša schopnosť dosiahnuť ciele 
vo výkonnosti závisí na tom, ako si každý z nás osvojí 
naše základné hodnoty:

Hodnoty 
spoločnosti Eaton

Orientácia na zákazníka — zameriavame sa na zákazníka ako na hlavný  
predmet všetkej našej činnosti.

Ľudia — sme si vedomí, že naši ľudia sú najcennejší zdroj.

Dôvera — dôverujeme v spoľahlivosť iných, že ich činnosť bude správna.

Rešpekt — s každým zaobchádzame s rešpektom a ohľaduplne.

Úcta — vážime si hrdosť a sebaúctu iných.

Bezúhonnosť — sme čestní a etickí.
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Zdravie a bezpečnosť
Usilujeme sa o prosperitu všetkých 
zamestnancov.

Dokonalosť
Snažíme sa byť najlepší.

Zodpovednosť
Dodržiavame svoje záväzky.

Plné začlenenie
Ceníme si rozdiely jednotlivcov.

Komunikácia
Komunikujeme otvorene a čestne.

Veríme, že vytvorením a udržiavaním 
vysokovýkonného pracoviska dosiahneme 
„Dokonalosť prostredníctvom ľudu“. Hnacou silou 
dosiahnutia vysokej výkonnosti je filozofia spoločnosti 
Eaton, ktorá zavádza naše základné hodnoty do 
našich povinností jedného voči druhému, voči 
podniku, voči zákazníkom a ďalším partnerom.

Odmena
Poskytujeme motivačné platy a 
príspevky.

Vzdelávanie
Sústavne sa vzdelávame, rastieme a 
meníme sa.

Inovácia
Ceníme si nové myšlienky.

Angažovanosť
Venujeme sa svojej práci a usilujeme 
sa o budúcnosť spoločnosti Eaton.

Životné prostredie a 
spoločenstvá
Snažíme sa zlepšovať životné 
prostredie a naše spoločenstvá.
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Eaton Corporation vyžaduje od všetkých riaditeľov, 
funkcionárov a zamestnancov spoločnosti Eaton, jej 
pridružených spoločností a pobočiek, aby pri plnení 
svojich povinností dodržiavali nižšie uvedené základné 
zásady etického jednania.

Etický kódex
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 1.  Dodržiavanie zákonov — rešpektujeme a dodržiavame zákony, 
pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na naše podnikanie všade vo svete.

 2.  Bezúhonnosť záznamov a ohlasovania našich finančných 
výsledkov — riadne vedieme presné a úplné finančné i iné obchodné 
záznamy a ohlasujeme kompletné, poctivé, presné, včasné a zrozumiteľné 
finančné výsledky a podstatné informácie. Vypracovali sme systém 
vnútorných kontrol, ktorý je určený na zabezpečenie bezúhonnosti našich 
záznamov a informácií.

 3.  Rešpektovanie ľudských práv — rešpektujeme ľudské práva a od 
svojich dodávateľov vyžadujeme to isté.

 4.  Dodávaná kvalita — zaviazali sme sa, že budeme produkovať kvalitné 
výrobky a poskytovať kvalitné služby.

 5.  Etické súťaženie — konkurenčné výhody získavame vynikajúcou 
výkonnosťou. Nepodieľame sa na neetických ani nezákonných obchodných 
praktikách.

 6.  Rešpektovanie odlišností a spravodlivej praxe pri 
zamestnávaní — po celom svete sa zaväzujeme rešpektovať kultúrne 
odlišné pracovné sily pomocou praxe, ktorá umožňuje rovnocenný prístup a 
spravodlivé jednanie so všetkými zamestnancami na základe zásluh. Na 
pracovisku netolerujeme žiadne obťažovanie ani diskrimináciu.

 7.  Predchádzanie konfliktom záujmov — vyhýbame sa vzťahom 
alebo jednaniam, ktoré by mohli skompromitovať úsudok alebo viesť k 
skutočnému či zjavnému konfliktu medzi našimi osobnými záujmami a 
našou lojalitou voči spoločnosti Eaton. Svoje postavenie v spoločnosti Eaton 
nezneužívame na získavanie nepatričných výhod pre iných ani pre seba. 
Nepodieľame sa na neetických aktivitách ani nenadväzujeme vzťahy, ktoré 
by konkurovali spoločnosti Eaton.

 8.  Ochrana aktív a informácií — majetok, informácie a príležitosti 
spoločnosti Eaton využívame iba pre obchodné účely spoločnosti, a nie pre 
neschválené použitie. Riadne zachovávame dôvernosť informácií a údajov o 
zamestnancoch, ktoré nám zverila spoločnosť Eaton alebo niekto iný.

 9.  Bezúhonné jednanie — neponúkame ani neprijímame úplatky, provízie 
za sprostredkovanie ani nevhodné dary či pohostinnosť. Naša obchodná prax 
je v súlade s našou etikou a hodnotami.

10.  Predaj štátu — riadime sa špeciálnymi zákonmi, pravidlami a predpismi, 
ktoré sa vzťahujú na štátne zákazky a na vzťahy so štátnymi činiteľmi.

11.  Politické príspevky — v mene spoločnosti Eaton neposkytujeme 
žiadne príspevky politickým kandidátom či stranám, ani v prípade, keď je to 
legálne.

12.  Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť — usilujeme sa o 
globálne vedúce postavenie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti našich 
zamestnancov a ochrany životného prostredia.
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Hlásenie — ak sa dodržia miestne zákony, ktokoľvek môže otvorene alebo 
anonymne ohlásiť akékoľvek etické problémy alebo akékoľvek potenciálne či 
skutočné porušenie zákona vrátane akejkoľvek účtovníckej, finančnej, daňovej 
alebo antikotikorupčnej záležitosti kancelárii pre etiku a dodržiavanie. Dôvernosť 
bude zachovaná v najvyššej možnej miere, ktorá zároveň umožní riadne 
vyšetrenie.

Tieto hlásenia sa môžu podať ako poštová zásielka, e-mail alebo telefonicky, ako 
je uvedené nižšie:

• Pošta — Pošlite listovú zásielku na adresu:

 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• E-mail — Pošlite e-mail na dresu Ethics@eaton.com alebo použite webové 
formuláre nachádzajúce sa na webovej stránke Global Ethics (Globálna etika), 
ku ktorej je prístup cez JOE (intranet spoločnosti Eaton), alebo na externej 
webovej stránke.

• Telefón — Zavolajte na linku pomoci pre etiku a finančnú bezúhonnosť na číslo 
800 433 2774 v USA a Kanade. V ostatných krajinách volajte na číslo uvedené 
na miestnom plagáte Etika alebo na webovej stránke Global Ethics (Globálna 
etika) na JOE. Linka pomoci je bezplatná a zástupcovia hovoriaci viacerými 
jazykmi sú k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni.

• Podpora vo viacerých jazykoch — Ak chcete, môžete svoje problémy napísať 
v rodnom jazyku a zaslať na jednu z adries uvedených vyššie. Váš list alebo 
e-mail preložíme.

Spoločnosť Eaton nepripustí žiadnu odvetu voči žiadnemu zamestnancovi, ktorý 
ohlási etický, právny alebo finančný problém, a nepotrestá žiadneho zamestnanca 
za to, že toto ohlásenie predložil v dobrej viere.
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Osobná zodpovednosť 
Každý riaditeľ, funkcionár i zamestnanec je osobne zodpovedný za to, že si 
prečíta zásady uvedené v tomto Etickom kódexe, bude ich poznať a bude sa nimi 
riadiť. Ak sa dodržia miestne zákony, je dodržiavanie týchto zásad jednou z 
podmienok zamestnania a ich nedodržanie môže viesť k potrestaniu vrátane 
ukončenia pracovného pomeru.

Správna rada sama určí alebo menuje príslušných vedúcich pracovníkov, ktorí 
určia opatrenia, ktoré sa príjmu v prípade porušenia Etického kódexu. Tieto 
opatrenia budú navrhnuté primerane tak, aby odradili od ďalších previnení a 
podporili dodržiavanie Etického kódexu.

Ak sa dodržia miestne zákony, má každý riaditeľ, funkcionár a zamestnanec 
povinnosť upozorniť spoločnosť Eaton na každú činnosť, ktorá podľa jeho alebo jej 
názoru porušuje tieto princípy. Ohlásenie je možné podať nadriadenému alebo 
inému členovi vedenia alebo kancelárii pre etiku a dodržiavanie, ako je uvedené 
vyššie.   Potenciálne porušenia sa môžu ohlásiť aj predsedom dozornej rady alebo 
kontrolného výboru správnej rady alebo priamo celej správnej rade alebo poštou 
na adresu viceprezidenta pre etiku a dodržiavanie, ktorý ohlásenie pošle ďalej.
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Úvod

Cieľom tohto Sprievodcu etikou je pomôcť všetkým 
zamestnancom spoločnosti Eaton, aby sa zoznámili s 
Etickým kódexom a dodržiavali ho pri svojej 
každodennej práci. Jeho účelom nie je zaoberať sa 
všetkými etickými problémami, ale skôr poskytnúť 
všeobecné pokyny pre prijímanie etických 
obchodných rozhodnutí a nasmerovať vás k zdrojom 
ďalšej pomoci. Úplný text zásad spoločnosti, na ktoré 
sú v sprievodcovi odkazy, vám poskytne nadriadený 
alebo si pozrite JOE, intranet spoločnosti Eaton.



Kto musí dodržiavať Etický kódex?
Zamestnanci spoločnosti Eaton po celom svete
Každý riaditeľ, funkcionár i zamestnanec (v tomto sprievodcovi sú spoločne 
uvádzaní ako „zamestnanci“) je osobne zodpovedný za to, že si prečíta zásady 
uvedené v tomto Etickom kódexe, bude ich poznať a bude sa nimi riadiť.

Pridružené spoločnosti, 
pobočky a ďalšie subjekty
Pridružené spoločnosti, pobočky a 
ďalšie subjekty, v ktorých má 
spoločnosť Eaton rozhodujúci 
vlastnícky podiel, musia dodržiavať 
Etický kódex. Každý podnik so 
spoločnou majetkovou účasťou, v 
ktorom spoločnosť Eaton vlastní viac 
ako 50 %, musí dodržiavať náš Etický 
kódex. Od subjektov, v ktorých 
spoločnosť Eaton vlastní viac ako 10 
% akcií a nemá kontrolný balík akcií, 
budeme naliehavo požadovať, aby 
dodržiavali etický kódex alebo 
podobný kódex správania.

Tretie strany
Tam, kde je to vhodné, sa Etický 
kódex spoločnosti Eaton vzťahuje 
rovnocenne na jednotlivcov či strany 
najaté na spoluprácu alebo 
poskytovanie služieb pre spoločnosť 
Eaton alebo v jej mene. Patria sem 
všetci zmluvní pracovníci, ako sú 
nezávislí partneri, obchodní 
poradcovia, dodávatelia služieb a 
pracovníci agentúr.

Od svojich dodávateľov požadujeme, 
aby sa riadili Kódexom dodávateľov 
spoločnosti Eaton.

Tretím stranám nepovoľujeme, aby v 
našom mene robili niečo, čo sami 
sebe zakazujeme.

 Otázka

Otázka: Čo keď vznikne konflikt 
medzi niektorým z 
mojich osobných 
presvedčení a etickými 
zásadami spoločnosti 
Eaton?

Odpoveď: Spoločnosť Eaton nemá 
v úmysle pokúsiť sa 
zmeniť vaše osobné 
presvedčenie. Očakáva-
me však, že etické 
zásady spoločnosti Eaton 
budete používať ako 
návod na konanie pri 
práci pre spoločnosť 
Eaton.  V prípade 
pochybností, či dokážete 
vyhovieť týmto očakáva-
niam, predneste svoje 
pochybnosti nadriadené-
mu alebo sa obráťte na 
kanceláriu pre etiku a 
dodržiavanie.
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1Dodržiavanie zákonov

Rešpektujeme a dodržiavame zákony, pravidlá a 
predpisy, ktoré sa vzťahujú na naše podnikanie 
všade vo svete.



Rešpekt

Vaša osobná zodpovednosť
Ako od zamestnancov spoločnosti Eaton sa od vás vyžaduje, aby ste sa riadili 
všetkými platnými zákonmi a všeobecne záväznými nariadeniami všade tam, kde 
podnikáme. Vedomý nátlak vášho nadriadeného alebo požiadavky vyvolané 
obchodnými podmienkami neospravedlňujú nedodržiavanie zákonov z vašej 
strany. Ste zodpovední za to, že svojmu nadriadenému alebo kancelárii pre etiku a 
dodržiavanie oznámite všetky otázky či pochybnosti týkajúce sa navrhovaného 
postupu.

Kontrola dovozu a vývozu v medzinárodnom obchode
Spoločnosť Eaton dodržiava platné americké a iné národné zákony, pravidlá a 
obmedzenia pri dovoze a vývoze výrobkov, služieb, informácií alebo technológií. 
Nedodržiavanie týchto zákonov môže zakladať skutkovú podstatu trestného činu 
a tresty za toto nedodržanie môžu zahŕňať pokuty pre spoločnosť Eaton a pokuty 
či tresty odňatia slobody pre všetkých zodpovedných zamestnancov. Je vašou 
povinnosťou poznať zákony, ktoré sa na vás a vašu každodennú prácu vzťahujú. K 
týmto zákonom môžu patriť aj zákony inej ako vašej krajiny.

Miestne zákony a zvyklosti
Pretože Eaton je americkou spoločnosťou, podlieha americkým zákonom. Pre 
spoločnosť Eaton platia aj zákony iných krajín, v ktorých pôsobíme. Miestne 
zákony v jednej krajine môžu ovplyvňovať spôsob vykonávania obchodu v inej 
krajine. Pretože obchodujete v mene spoločnosti Eaton, je dôležité, aby ste 
poznali nielen miestne zákony, ktoré pre vás platia v domácej krajine, ale aj to, 
ako vás môžu ovplyvniť zákony iných krajín. Ak sa vyskytne konflikt medzi týmito 
zákonmi alebo ak zistíte, že miestne zvyklosti a obchodné alebo spoločenské 
praktiky sú v konflikte s týmito zákonmi, požiadajte o pomoc.
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Príklady

Nesprávne 
Zamestnanec zistil, že zákazník 
nesprávne uvádza percentuálny 
podiel miestneho obsahu 
súčiastok spoločnosti Eaton, aby 
dodržal štátne požiadavky. 
Zamestnanec neurobil nič, 
pretože nechce stratiť zákazníka.  

Expedičná úradníčka zistí, že 
výrobok spoločnosti Eaton určený 
do cudzej krajiny obsahuje 
technológie, na ktoré sa vzťahujú 
obmedzenia podľa miestnych 
zákonov na kontrolu vývozu. 
Nenájde žiaden dôkaz o získaní 
potrebného vývozného povolenia 
na danú technológiu. Dodávku 
nespochybní a nechá pokračovať v 
expedícii.

Správne
Vedúci pracovník zistí, že dodávka 
sa má poslať z povolenej krajiny 
do krajiny, na ktorú sa podľa 
zákonov na kontrolu vývozu USA 
vzťahujú sankcie, a túto dodávku 
zastaví.

Kvôli poruche zariadenia hrozí 
zdržanie dodávky výrobkov 
dôležitému zákazníkovi. Jedným 
riešením je presunúť výrobu do 
iného závodu spoločnosti Eaton. 
Takýto postup však vyžaduje 
predchádzajúci súhlas zákazníka, 
ako aj schválenie miestnych 
daňových a colných úradov. Aj keď 
dodávka týždeň mešká, riaditeľ 
závodu zaistí, aby jeho tím pred 
presunutím výroby získal 
potrebné schválenia.

 Otázky
Otázka: Mám podozrenie, že distribútor dodáva súčiastky spoločnosti 

Eaton do krajiny, na ktorú sa podľa zákonov o exporte vzťahujú 
sankcie alebo embargo. Čo mám robiť?

Odpoveď: Dodávanie výrobkov do krajín, na ktoré sa vzťahujú sankcie alebo 
embargo, môže byť nezákonné podľa zákonov o exporte mnohých 
krajín, v ktorých spoločnosť Eaton pôsobí, a to aj v prípade dodávania 
cez distribútora. Pravidlá, ktorými sa tieto dodávky riadia, sú veľmi 
zložité, a určenie, či je dodávka v súlade so zákonom, vyžaduje 
dôkladné posúdenie faktov. Ak máte pochybnosti, či sa výrobky 
spoločnosti Eaton dodávajú do krajiny, na ktorú sa vzťahujú sankcie 
alebo embargo, alebo kým sa zapojíte do transakcie, ktorá by sa 
mohla týkať krajiny, na ktorú sa vzťahujú sankcie alebo embargo, čo 
najskôr sa spojte s právnym oddelením a požiadajte o pomoc.

Otázka: Niekedy sú naše normy a zásady prísnejšie ako miestne zákony 
v mojej krajine. Prečo musíme prekračovať požiadavky 
miestnych zákonov?

Odpoveď: Spoločnosť Eaton sa zaviazala obchodovať správnym spôsobom, to 
znamená, že postupujeme správne aj v prípadoch, ak nás to 
obmedzuje viac ako miestne zákony alebo ak miestne zvyklosti a 
obchodné praktiky umožňujú iný prístup.
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2 Bezúhonnosť 
záznamov a 
ohlasovania našich 
finančných výsledkov

Riadne vedieme presné a úplné finančné i iné 
obchodné záznamy a ohlasujeme kompletné, poctivé, 
presné, včasné a zrozumiteľ né finančné výsledky a 
podstatné informácie. Vypracovali sme systém 
vnútorných kontrol, ktorý je určený na zabezpečenie 
bezúhonnosti našich záznamov a informácií.
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Presnosť

Zamestnanci:

19

• musia zabezpečiť, aby účtovnícke knihy, záznamy a účty, za ktoré nesú 
zodpovednosť, presne odrážali transakcie a zodpovedali požadovaným 
účtovníckym zásadám a systému vnútropodnikových kontrol v spoločnosti 
Eaton,

• nesmú nikdy sfalšovať žiadny dokument ani skresľovať skutočný charakter 
žiadnej transakcie,

• musia dodržiavať zásady spoločnosti Eaton pre uchovávanie záznamov.



 Otázky
Otázka: Ktoré sú niektoré príklady obchodných záznamov?
Odpoveď: Obchodné záznamy môžu byť elektronické alebo papierové 

dokumenty vrátane:
• záznamov pracovných hodín,
• skúšobných správ,
• správ o životnom prostredí, zdraví a bezpečnosti,
• údajov o príjmoch a výdavkoch,
• finančných správ,
• cestovných správ,
• informácií o výrobkoch,
• správ o kvalite
• a záznamov o vzdelaní, kvalifikácii a doterajšej praxi.

Otázka: Aké dôsledky môže mať nečestné uvádzanie informácií o 
spoločnosti?

Odpoveď: Uvádzanie falošných informácií v hláseniach o kvalite, skúškach, 
zásobách, finančných a iných hláseniach môže viesť k potrestaniu až 
k ukončeniu pracovného pomeru. Takéto jednanie môže tiež 
poškodiť našu povesť a viesť k občianskoprávnej alebo 
trestnoprávnej zodpovednosti zamestnanca a spoločnosti.

Otázka: Jeden z mojich spolupracovníkov podal nesprávne hlásenie o 
výsledkoch dôležitej skúšky, čo by mohlo viesť k vážnym 
poruchám výrobku.  Ako môžem upozorniť na tento problém 
bez ohrozenia vzťahov so spolupracovníkom?

Odpoveď: V závislosti od okolností by mali byť váš nadriadený alebo oddelenie 
pre ľudské zdroje schopní vyšetriť, čo sa stalo, bez prezradenia vašej 
účasti. Ak vám nevyhovuje predloženie problému miestnym 
vedúcim pracovníkom, svoje pochybnosti môžete ohlásiť kancelárii 
pre etiku a dodržiavanie.

Otázka: Nový spolupracovník nemá skúsenosti, ktoré uviedol v 
prihláške. Keď som sa ho na to spýtal, povedal, že zveličil svoju 
doterajšiu prax, aby získal zamestnanie. Povedal, že to nie je 
dôležité, pretože sa osvedčil. Je to správne? 

Odpoveď: Nie. Zamestnanec, ktorý zveličil svoju dovtedajšiu prax alebo 
neuviedol správne údaje o vzdelaní, môže byť potrestaný až 
ukončením pracovného pomeru. Zamestnanci, ktorí falšujú záznamy 
o svojich predchádzajúcich praxiach, budú schopní falšovať aj iné 
dokumenty. Okrem toho to nie poctivé voči ostatným uchádzačom o 
zamestnanie.

Otázka: Jeden z kolegov ma požiadal, aby som schválil faktúru za 
služby, ktoré neboli poskytnuté. Čo mám robiť?

Odpoveď: Ak túto faktúru schválite s vedomím, že nám žiadne služby neboli 
poskytnuté, podávate falošné hlásenie. Ak sa ako dôsledok vášho 
schválenia vykoná platba, môže sa to považovať za krádež. Povedzte 
kolegovi o svojich pochybnostiach. Ak vám to nevyhovuje, o 
postupe sa poraďte s vedúcim pracovníkom, miestnym finančným 
vedúcim pracovníkom alebo kanceláriou pre etiku a dodržiavanie.
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Príklady

Nesprávne 
S cieľom dosiahnuť ciele odbytu 
riaditeľ závodu žiada kontrolóra, 
aby v poslednom dni štvrťroka 
zaznamenal veľký predaj, aj keby 
objednávka nebola expedovaná 
skôr ako o dva dni.

Obchodná zástupkyňa predloží 
falošné potvrdenie o výdavkoch za 
pohostenie, ktorého sa 
nezúčastnila.

Zamestnanec zistí, že zákazník 
hrozí žalobou na spoločnosť kvôli 
chybám výrobku, a odstráni 
všetky svoje správy 
spochybňujúce výsledky o 
skúškach výrobku.

Vedúci oddelenia odbytu zaplatí 
rodine zákazníka výlet do parku 
Disney World a výdavky 
zaznamená ako náklady na vývoj 
výrobku.

Správne
Vedúci pracovník požiada 
zamestnanca, aby zmenil údaje v 
správe o nehode. Zamestnanec 
nie je ochotný urobiť zmeny a 
požiada o radu iného vedúceho 
pracovníka.

Nový zamestnanec zistí, že 
spolupracovníci na pracovných 
kartách pravidelne nesprávne 
uvádzajú odpracované hodiny. Má 
obavy, že táto prax je v závode 
dobre známa a široko prijímaná. 
Nepáči sa mu prístup miestnych 
vedúcich pracovníkov, preto sa 
obráti na kanceláriu pre etiku a 
dodržiavanie a o praxi sa 
porozpráva.

Keď zamestnankyňa poukáže na 
významnú chybu v hlásení o 
inventúre, jej nadriadený pripustí, 
že spravil chybu, poďakuje jej za 
postreh a predloží opravené 
hlásenie.

Zamestnankyňa zistí, že zákazník 
sa pri nákupe spolieha na údaje o 
vlastnostiach výrobku v zastaranej 
príručke k výrobku. Ihneď 
zákazníka upozorní na chybu.
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Rešpektovanie 
ľudských práv

Rešpektujeme ľudské práva a od našich dodávateľov 
vyžadujeme to isté.

3
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Spoločnosť Eaton ako svetoobčan a zodpovedný člen spoločnosti rešpektuje 
dôstojnosť jednotlivca, potreby spoločenstva, v ktorom pôsobíme, a 
zraniteľnosť životného prostredia. Spoločenská zodpovednosť podniku je v 
spoločnosti Eaton dlhodobým krédom a hodnotou, ktorá je rozhodujúca pre náš 
spôsob vedenia podnikania.

Ľudské práva
Sme si vedomí, že mnohé nezávislé organizácie a komisie navrhli základné 
medzinárodné nástroje pre oblasť ľudských práv, ako sú Globálna dohoda OSN, 
Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodný pakt o občianskych a 
politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych právach. Tieto nástroje vo všeobecnosti sledujú princípy, ktoré majú 
podniky rešpektovať a podľa ktorých majú podporovať uznané ľudské práva a 
nemajú sa zúčastňovať zneužívania ľudských práv. V spoločnosti Eaton sú tieto 
dôležité princípy zahrnuté do našich základných hodnôt a určujú spôsob nášho 
každodenného jednania, ako aj naše požiadavky na dodávateľov. Sme tiež členom 
a hrdo sa zúčastňujeme iniciatívy Global Reporting Initiative (globálna iniciatíva 
pre podávanie správ), ktorá je jedným z najpoužívanejších svetových rámcov 
podávania správ o činnosti v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia, 
antikorupčných aktivít a príslušnosti ku korporácii.

Detská práca
Nevyužívame detskú prácu. Dieťa definujeme ako osobu mladšiu ako 16 rokov. 
Ak sú miestne zákony prísnejšie ako naša politika, riadime sa miestnymi zákonmi. 
Avšak ani tam, kde to miestne zákony povoľujú, nezamestnávame osoby mladšie 
ako 16 rokov.

Nútená práca
Zakazujeme použitie akejkoľvek nútenej práce, otroctva alebo nevoľníctva.

Odmena
Poskytujeme platy a príspevky, ktoré zodpovedajú právnym požiadavkám alebo 
ich prekračujú a sú motivačné v porovnaní s platovou praxou v krajinách, v 
ktorých podnikáme.

Plné začlenenie 
Zaväzujeme sa k praxi, ktorá vedie k začleneniu všetkých zamestnancov a 
presadzuje rovnocenné zamestnávanie kvalifikovaných jednotlivcov. Snažíme sa 
zachovať prostredie, v ktorom každý z nás, bez ohľadu na kultúrne zázemie, 
pohlavie, rasu, farbu pleti, etnický pôvod, vek, národnosť, sexuálnu orientáciu, 
pohlavnú identitu, telesné postihnutie, postavenie či funkciu, môže plne uplatniť 
svoj potenciál a každý deň priniesť niečo nové.
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Pracovné prostredie
Na vyjadrenie našej dôvery v dokonalosť prostredníctvom ľudí používame filozofiu 
spoločnosti Eaton založenú na hlbokej viere, že všetci zamestnanci chcú 
prispievať najlepšie, ako dokážu, a robiť správne veci. Naše zásady, postupy a 
rozhodnutia zakladáme na týchto základných filozofických výrokoch:

• Usilujeme sa o prosperitu všetkých zamestnancov.
• Snažíme sa pracovať čo najlepšie vo svojich funkciách.
• Ceníme si rozdiely jednotlivcov.
• Komunikujeme otvorene a čestne.
• Poskytujeme motivačné platy a príspevky.
• Sústavne sa vzdelávame, rastieme a meníme sa.
• Ceníme si nové myšlienky.
• Venujeme sa svojej práci a usilujeme sa o budúcnosť spoločnosti Eaton.
• Snažíme sa zlepšovať životné prostredie a naše spoločenstvá.

Sme presvedčení, že všetci zamestnanci sa musia k sebe navzájom i ku všetkým 
ľuďom, s ktorými pri svojej práci jednajú, chovať s úctou a rešpektom.

Usilujeme sa o to, aby sme zachovávali pracovné prostredie zbavené vplyvu 
nepovolených kontrolovaných látok, ilegálnych drog, tabakových výrobkov a 
alkoholu.

Pre svojich zamestnancov vytvárame pracovné prostredie založené na dôvere, v 
ktorom môžu slobodne klásť otázky, vyjadrovať svoje hodnotenie, podávať 
hlásenia o obavách a aktívne sa podieľať na rozhodovaní.

Ak zamestnancov zastupujú odbory alebo rady zamestnancov, spoločnosť Eaton 
pri jednaní s ich zástupcami dodržiava miestne zákony.

Dodávatelia
Od svojich dodávateľov požadujeme, aby sa riadili Kódexom dodávateľov 
spoločnosti Eaton.

Občianstvo
Podporujeme spoločenstvá, v ktorých žijeme a pracujeme. Ako dobrí občania sa 
snažíme zlepšovať kvalitu života podporou vzdelávania, zdravotných a 
humanitných služieb, rozvoja komunít a ďalších miestne významných iniciatív 
tam, kde podnikáme, a takisto podporujeme dobrovoľnú účasť našich 
zamestnancov v týchto iniciatívach.
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 Otázky

Otázka: Naši zákazníci a dodávatelia sa niekedy pýtajú, či spoločnosť 
Eaton podporuje Globálnu dohodu OSN a ďalšie nástroje na 
ochranu ľudských práv. Ako mám odpovedať?

Odpoveď: Poskytnite im kópiu nášho Sprievodcu etikou alebo ich usmernite na 
našu externú webovú stránku, kde nájdu elektronickú kópiu 
Sprievodcu etikou. Ak vás požiadajú, aby ste odpovedali v prieskume 
týkajúcom sa týchto problémov, požiadajte o pomoc právne oddelenie.

Otázka: Je mi nepríjemné, keď môj nadriadený rozpráva vtipy o 
príslušníkoch iných etník alebo národností. Čo mám robiť?

Odpoveď: Najlepšie by bolo povedať nadriadenému, že žarty sú vám 
nepríjemné, a požiadať ho, aby prestal. Ak je to pre vás nepríjemné, 
predložte svoj problém oddeleniu pre ľudské zdroje.

Otázka: Aké výhody má spoločnosť Eaton z rôznorodosti?
Odpoveď: Náš úspech závisí od našej schopnosti získať tých najlepších ľudí zo 

svetovej, multikultúrnej zásobárne talentov. Oceňovanie rozdielnosti 
jednotlivcov nám prináša osoh z jedinečných pohľadov, ktoré vedú k 
inovatívnym myšlienkam a lepším rozhodnutiam.

Otázka: Náš partner v podniku so spoločnou majetkovou účasťou, ktorý 
je vo vlastníctve štátu, neschválil kandidátky-ženy, ktoré sme 
odporúčali do kľúčových prevádzkových funkcií. Máme v 
budúcnosti prestať odporúčať ženy do takýchto funkcií?

Odpoveď: Nie. Vylúčenie žien spomedzi našich odporúčaných kandidátov vytvorí 
dojem, že súhlasíme s diskrimináciou. Pokračovaním v navrhovaní 
najlepších kandidátov na základe ich predností posilňujeme náš 
záväzok zamestnávať najlepších ľudí bez ohľadu na pohlavie.
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Otázka: Moja nová nadriadená pracovníčka ma zastrašuje a niekedy ma 
ponižuje pred spolupracovníkmi. Možno je to jej štýl, ale 
ovplyvňuje to moju morálku. Môžem s tým niečo robiť?

Odpoveď: Ak máte pocit, že sa s vami nezaobchádza profesionálnym 
spôsobom, porozprávajte sa s nadriadenou, ako jej správanie pôsobí 
na vašu morálku. Ak je to pre vás nepríjemné, predložte svoj problém 
inému vedúcemu pracovníkovi alebo oddeleniu pre ľudské zdroje.

Otázka: Mám dôvod domnievať sa, že jeden z našich hlavných 
dodávateľov zle zaobchádza so svojimi zamestnancami a 
vystavuje ich nebezpečným pracovným podmienkam. Malo by 
ma to znepokojovať?

Odpoveď: Jednanie našich obchodných partnerov môže poškodiť našu povesť 
založenú na obchodovaní správnym spôsobom.  Ohláste svoje 
obavy vedúcemu pracovníkovi, aby spoločnosť Eaton mohla určiť 
správny postup.
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Príklady

Nesprávne 
Zamestnanci si robia posmech zo 
spolupracovníka kvôli jeho 
sexuálnej orientácii.

Zamestnankyňa má kvôli pohlaviu 
nižší plat ako jej spolupracovník-
muž.

Správne
Žena sa uchádza o funkciu 
technika obrábacích strojov, ktorú 
vždy zastávali muži. Vhodnosť 
ženy na funkciu posudzujú len 
podľa kvalifikácie.

Zistí sa, že dodávateľ pri výrobe 
dielov pre spoločnosť Eaton 
využíva detskú prácu Spoločnosť 
Eaton si vyberie iného dodávateľa, 
a to napriek tomu, že sa zvýšia 
náklady.



Dodávaná kvalita

Zaviazali sme sa, že budeme produkovať kvalitné 
výrobky a poskytovať kvalitné služby.

4
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Dokonalosť

Kvalita je základným kameňom nášho záväzku voči zákazníkom a je nevyhnutná 
pre našu schopnosť konkurovať. Náš záväzok kvality znamená:

• Kvalite dávame v našej každodennej činnosti vysokú prioritu a 
sústreďujeme sa na sústavné zlepšovanie.

• Výrobky navrhujeme, dodávky obstarávame a vyrábame tak, aby 
vyhovovali nášmu záväzku voči zákazníkom alebo ho prekračovali.

• Pri poskytovaní služieb sa sústreďujeme na inovácie a potreby 
zákazníkov.

• Zaručujeme, že sa vykonajú všetky požadované kontroly a skúšky a 
súvisiace dokumenty budú kompletné, presné a pravdivé.

• Výrobky navrhujeme tak, aby vyhovovali všetkým platným štátnym 
normám a predpisom a pravidelne vykonávame skúšky na zaručenie 
sústavného dodržiavania týchto noriem a predpisov.

• Zaviazali sme sa dosiahnuť konečný cieľ nulového počtu porúch a chýb.  
• Preberáme individuálnu zodpovednosť za dodržiavanie zásad, praxe a 

postupov kvality, ktoré platia pre našu prácu.

 Otázky

Otázka: Dodávateľ sťahuje z trhu diely z predchádzajúcej dodávky, 
pretože nezodpovedajú špecifikáciám. Výrobky obsahujúce 
tieto diely už boli expedované, ale môj nadriadený povedal, že 
našich zákazníkov nemusíme upozorniť, pretože to je problém 
dodávateľa. Nezdá sa mi to správne, ale nie som si istý, či mám 
niečo povedať. Čo mám robiť?

Odpoveď: Ak máte pochybnosti o bezpečnosti výrobku alebo o problémoch s 
kvalitou, nenechajte si to pre seba.  Každý z nás zodpovedá za našu 
činnosť a spoločný záväzok bezúhonnosti znamená, že sa ozveme, 
keď máme obavy alebo si myslíme, že sa od nás požaduje, aby sme 
robili niečo, o čom sme presvedčení, že je to nesprávne.

Otázka: Ako môžem zodpovedať za kvalitu, keď som vystavený veľkému 
tlaku expedovať výrobok načas?

Odpoveď: Naša povesť založená na kvalite je veľmi dôležitá. Aj keď musíme 
urobiť všetko, aby sa dodržali termíny, nikdy to neznamená, že 
očakávame, aby ste riskovali alebo obmedzili kvalitu. Ak pociťujete 
tento typ tlaku, porozprávajte sa s vedúcim pracovníkom alebo 
manažérom kvality na vašom pracovisku. Ak je to pre vás 
nepríjemné, spojte sa s kanceláriou pre etiku a dodržiavanie.
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Príklady

Nesprávne 
Manažér výrobkov pracujúci na 
projekte dodávok si všimne, že 
dodávateľ neabsolvoval 
nevyhnutné hodnotenie systému 
kvality s prijateľnými výsledkami. 
Kvôli dodržaniu termínu ignoruje 
túto neúspešnosť a pridá 
dodávateľa do zoznamu 
schválených dodávateľov.

Pracovník vo výrobe si všimne, že 
zariadenie na kontrolu chýb 
požadované zákazníkom 
nefunguje. Spojí sa s nadriadeným 
a ten mu povie, že zariadenie v 
skutočnosti nie je nevyhnutné. 
Zamestnanec sa zdráhavo vráti do 
práce a výroba pokračuje.

Správne
Od zamestnanca požiadajú, aby 
ignoroval kroky v globálnom 
procese obstarávania a rýchlo 
pridal nového dodávateľa. Pred 
podniknutím ďalších krokov a bez 
strachu z odvety sa zamestnanec 
spýta miestneho manažéra kvality 
a manažéra pre dodávateľský 
reťazec, či je to v poriadku.

Vedúci pracovník si všimne, že sa 
mu míňajú zásoby jedných 
skrutiek. Na vedľajšej výrobnej 
linke sa používa o niečo kratšia 
skrutka so závitom rovnakej 
veľkosti. Vedúci pracovník, pretože 
pozná dôležitosť výrobku pre 
zákazníka, požiada výrobného 
technika a technika kvality 
zodpovedných za túto linku, aby 
vyhodnotili použitie kratších 
skrutiek, vybrali vhodné 
overovacie skúšky a pred použitím 
iných skrutiek vo výrobe vyplnili 
záznamy o zmene výroby
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Etické súťaženie

Konkurenčné výhody získavame vynikajúcou 
výkonnosťou. Nepodieľame sa na neetických ani 
nezákonných obchodných praktikách.

5
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Zamestnanci, ktorí pracujú v oddeleniach marketingu, odbytu, nákupu alebo 
akvizícií, musia v prvom rade poznať protikonkurenčné a iné obchodné zákony a 
predpisy. Platí to i pre pracovníkov, ktorí sú členmi obchodných združení alebo 
skupín, ktoré určujú normy v danom odvetví.

Etické jednanie s konkurenciou
Zamestnanci sa musia vyvarovať:

• diskusiám s konkurenciou o cenách, nákladoch, výrobe, kapacite, 
výrobkoch, službách, ponukovej praxi, odbytiskách, distribučných 
kanáloch, dodávateľoch, zákazníkoch a iných neverejných obchodných 
záležitostiach,

• používania taktík, ktoré likvidujú konkurenciu na trhoch, na ktorých 
spoločnosť zastáva vedúce postavenie, vrátane predaja pod 
marginálnymi nákladmi a ďalších agresívnych praktík, ktorých cieľom je 
likvidovať konkurenciu,

• používania nevhodných prostriedkov, alebo vyžadovania, aby ich používala 
iná strana, na získanie obchodných tajomstiev konkurencie vrátane 
krádeže, odobratia, reprodukovania alebo použitia podvodu na ich získanie,

• vedomého používania obchodných tajomstiev konkurencie
• a negatívneho predaja, ohovárania konkurencie a šírenia nepodložených fám

Bez konzultácie s právnym oddelením spoločnosti Eaton a bez riadneho povolenia 
na príslušnej úrovni vedenia zamestnanci nesmú:

• jednať s konkurentmi o potenciálnych fúziách, akvizíciách, zakladaní 
spoločných podnikov alebo dohodách o spoločnom nákupe, marketingu 
alebo vývoji,

• vykonávať porovnávacie štúdie v spolupráci s konkurentmi,
• zúčastňovať sa spolu s konkurentmi na vytváraní odvetvových noriem,
• vymieňať si informácie s konkurentmi.

Etické jednanie so zákazníkmi
Bez predchádzajúceho schválenia právnym oddelením spoločnosti Eaton 
zamestnanci nesmú:

• vyžadovať od zákazníka, aby predal alebo prenajal výrobok alebo službu 
spoločnosti Eaton za určitú cenu alebo za vyššiu cenu,

• podmieňovať predaj alebo prenájom výrobku či služby spoločnosti Eaton 
nákupom alebo prenájmom iného výrobku či služby,

• uzatvárať so zákazníkom výlučnú dohodu,
• obmedzovať zákazníkov, pokiaľ ide o územie, na ktorom môžu predávať 

alebo prenajímať výrobky alebo služby spoločnosti Eaton,
• obmedzovať zákazníkov, pokiaľ ide o subjekty, ktorým možno výrobok či 

službu predať alebo prenajať, alebo
• rozlišovať medzi konkurenčnými zákazníkmi, pokiaľ ide o ceny alebo 

výhody ponúknuté za rovnaký tovar.
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 Otázky
Otázka: Môžem sa uchádzať o funkciu u konkurenta, aby som zistil 

údaje o ich nových výrobkoch?
Odpoveď: Nie, získavanie tajných informácií o výrobkoch tým, že niekoho 

uvediete do omylu o svojich úmysloch, je nesprávne a môže byť 
nezákonné. Zhromažďovanie verejne dostupných informácií o 
výrobkoch konkurencie je povolené, ak sa neporušujú zákony a 
vykonáva sa profesionálne. V prípade otázok o spôsobe získavania 
tohto typu obchodných informácií požiadajte o radu právne oddelenie.

Otázka: Zamestnanec nového potenciálneho zákazníka ponúkol, že 
zadá spoločnosti Eaton veľkú objednávku, ak do jeho domu 
dodám generátor. Nechcem prísť o tento obchod ani 
objednávku.  Čo mám robiť?

Odpoveď: Neposkytnite mu generátor. Bola by to forma úplatku, vo väčšine 
krajín je to nezákonné a porušuje to antikorupčné zásady spoločnosti 
Eaton. Pripomeňte zamestnancovi výhody obchodovania so 
spoločnosťou Eaton a porozmýšľajte, či v tíme zákazníka nie je iná 
osoba, ktorá by mohla rozhodnúť, že naša ponuka je výhodnejšia.

Otázka: Jeden z mojich spolupracovníkov niekedy zákazníka 
nesprávne informuje o výrobkoch konkurencie. Tvrdí, že 
zákazník vie, že zveličuje, aby uzavrel obchod, ale ja s tým 
nesúhlasím. Čo mám robiť?

Odpoveď: Najprv pripomeňte spolupracovníkovi, že jedným zo spôsobov, 
ktorými budujeme dlhodobé vzťahy, je vzájomný rešpekt a dôvera. 
Obchody získavame na základe vynikajúcej výkonnosti a čestným 
jednaním v diskusiách o našich produktoch. Ak s tým nesúhlasíte, 
porozprávajte sa so spolupracovníkom, s vedúcim pracovníkom 
alebo oddelením pre ľudské zdroje.

Otázka: Mám dobré vzťahy s priateľmi, ktorí pracujú pre našu 
konkurenciu. Je niečo zlé na príležitostných rozhovoroch o 
situácii na trhu?

Odpoveď: Vyhýbajte sa rozhovorom alebo aktivitám s priateľmi, ktoré by mohli 
vyzerať ako nevhodné alebo by mohli viesť k obvineniam z aktivity 
porušujúcej pravidlá hospodárskej súťaže. Na rozhovory o 
obchodných otázkach s konkurentmi sa môže pozerať ako na dohody 
medzi konkurentmi o nezákonnom ohrozovaní hospodárskej súťaže.

Otázka: Môj sused prišiel o zamestnanie u jedného z našich hlavných 
konkurentov. Môžem sa ho teraz, keď už pre nich nepracuje, 
spýtať na ich výrobky?

Odpoveď: Skôr, ako sa spýtate, sa musíte uistiť, či si váš sused uvedomuje, že 
ho nežiadate o informácie, ktoré sú tajné alebo sa na ne vzťahuje 
dohoda o mlčanlivosti s predchádzajúcim zamestnávateľom.
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Etické jednanie s dodávateľmi
Bez predchádzajúceho schválenia právnym oddelením spoločnosti Eaton 
zamestnanci nesmú:

• podmieňovať nákup výrobku alebo služieb recipročným predajom 
výrobku alebo služieb,

• uzatvárať s dodávateľom výlučnú dohodu,
• vytvárať akýkoľvek typ nákupnej skupiny alebo kolektívu.



Príklady

Nesprávne 
Vedúci pracovník schválil dohodu 
s dvomi konkurentmi o zvýšení 
ceny, ktorá sa má ponúknuť 
zákazníkom.

Nový zákazník spoločnosti Eaton 
používa svoje staré heslo na 
prístup na webovú stránku 
predchádzajúceho zákazníka, aby 
prezeral dôverné údaje.

Správne
Vedúci marketingového oddelenia 
sa zúčastní schôdzky obchodného 
združenia a reč sa stočí na to, ako 
kontrolovať ceny na trhu. Vedúci 
prehlási, že táto diskusia je 
nevhodná, a opustí miestnosť.

Nový technik, ktorý prechádza do 
spoločnosti Eaton od konkurencie, 
na vstupnom rozhovore opisuje 
svoju prácu na vývoji nového 
výrobku, ktorý by mohol byť 
užitočný. Nadriadený požiada 
technika, aby si špecifikácie 
konkurencie nechal pre seba.
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Rešpektovanie 
odlišností a 
spravodlivej praxe  
pri zamestnávaní

Zaväzujeme sa rešpektovať pracovné sily z rôzneho 
kultúrneho prostredia na základe praxe, ktorá 
zabezpečuje rovnocenný prístup a spravodlivé 
jednanie so všetkými zamestnancami na základe 
zásluh. Na pracovisku netolerujeme žiadne 
obťažovanie ani diskrimináciu.

6
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Na vyjadrenie našej dôvery v dokonalosť prostredníctvom ľudí využívame hodnoty 
spoločnosti Eaton.

Podporujeme prostredie prístupné pre všetkých, v ktorom sa rešpektujú 
rozdielnosti jednotlivcov a oceňujú sa jedinečné pohľady, ktoré vedú k 
inovatívnym myšlienkam a lepším rozhodnutiam.

Sme presvedčení, že všetci zamestnanci sa musia k sebe navzájom i ku všetkým 
ľuďom, s ktorými pri svojej práci jednajú, chovať s úctou a rešpektom.

Zaviazali sme sa k praxi, ktorá podporuje rovnaké podmienky v zamestnaní pre 
kvalifikovaných jednotlivcov.

Snažíme sa zachovať prostredie, v ktorom každý z nás bez ohľadu na kultúrne 
zázemie, pohlavie, rasu, farbu pleti, etnický pôvod, vek, národnosť, sexuálnu 
orientáciu, pohlavnú identitu, invaliditu, postavenie či funkciu môže plne uplatniť 
svoj potenciál a každý deň priniesť niečo nové.

Začlenenie
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 Otázky

Otázka: Zdá sa, že nadriadený uprednostňuje mojich spolupracovníkov, 
pretože majú rovnaké vierovyznanie. Čo mám robiť?

Odpoveď: Najlepšie by bolo porozprávať sa o probléme s nadriadeným, ale ak 
je to pre vás nepríjemné, porozprávajte sa s vedúcim oddelenia pre 
ľudské zdroje.

Otázka: Šíria sa zvesti, že jeden z účtovníkov v našom oddelení bol 
povýšený, keď pomohol nášmu nadriadenému zatajiť veľkú 
chybu. Zdá sa to spravodlivé?

Odpoveď: Nie, nezdá, ale môžu to byť len fámy. Ak sa v dobrej viere 
domnievate, že váš nadriadený koná nevhodne, svoje obavy 
oznámte oddeleniu pre ľudské zdroje alebo inému miestnemu 
vedúcemu pracovníkovi. Nebudú proti vám podniknuté žiadne 
odvetné opatrenia.

Otázka: Moja priateľka je zamestnaná v inej medzinárodnej spoločnosti 
vo funkcii podobnej mojej a prehlasuje, že nie som dostatočne 
zaplatený. Ako mám vedieť, či je to pravda? 

Odpoveď: Je možné, že vaša priateľka nepozná vaše celkové platové 
podmienky. V prípade otázok o platových podmienkach sa 
porozprávajte so svojím nadriadeným.

Otázka: Môj nadriadený požaduje, aby náš tím dosahoval mesačné ciele 
dochádzky a kvality. Nie je to obťažovanie?

Odpoveď: Nie. Od vášho nadriadeného sa očakáva, že s vami bude jednať 
profesionálnym spôsobom. Požadovanie dosahovania výkonnostných 
cieľov poctivým a dôsledným spôsobom nie je obťažovanie.

38



Príklady

Nesprávne 
Do funkcie sa neráta so ženou, 
pretože je zasnúbená a 
náboženstvo jej nedovoľuje 
pracovať po svadbe. 

Na zabezpečovanie upratovania 
závod najal malú spoločnosť. 
Riaditeľ závodu má podozrenie, že 
jeden zo zamestnancov 
upratovacej spoločnosti nemá 
platné zákonné povolenie na 
prácu v krajine, ale nič v tejto veci 
nepodnikne. 

Zlé vzťahy medzi zamestnancami 
z dvoch susedných krajín. Vedúci 
oddelenia pre ľudské zdroje 
neprijíma do zamestnania ľudí z 
jednej krajiny, pretože by to mohlo 
vniesť nepokoj na pracovisko. 
Miestne zákony nezakazujú 
rozhodnutia o zamestnávaní na 
základe národnostného pôvodu.

Nadriadený počul niektorých 
zamestnancov ohovárať 
spolupracovníkov a ignoruje ich.

Správne
O zamestnanie sa uchádza osoba 
so zjavným telesným postihnutím 
a posudzuje sa na základe 
kvalifikácie.

Žena zastávajúca vedúcu funkciu 
je povýšená do funkcie riaditeľa 
závodu na základe zásluh, aj keď 
niekoľko mužov vyjadrilo 
nesúhlas, že budú pracovať pre 
ženu.

Dvaja zamestnanci navštívia 
oddelenie pre ľudské zdroje a 
ohlásia, že videli iného 
zamestnanca, ako robí výhražné 
gestá smerom na 
spolupracovníka. Oddelenie pre 
ľudské zdroje upozorní pracovníka, 
ktorý gestikuloval, že násilie, 
hrozby ani ohrozujúce správanie 
sa nebude tolerovať a 
zamestnanca potrestajú.

Vedúca pracovníčka oznámi 
oddeleniu pre ľudské zdroje, že 
má schôdzku s kolegom zo 
spoločnosti Eaton. Diskutujú, či 
vzťahom nevzniká skutočný ani 
zdanlivý konflikt záujmov a či 
existuje potreba zmeniť štruktúru 
služobných povinností alebo 
preradiť niektorú zo strán do inej 
funkcie.
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Vyhýbame sa vzťahom alebo jednaniu, ktoré by 
mohli ovplyvniť úsudok alebo viesť k skutočnému či 
zdanlivému konfliktu medzi našimi osobnými 
záujmami a našou lojalitou voči spoločnosti Eaton. 
Svoje postavenie v spoločnosti Eaton nezneužívame 
na získavanie nepatričných výhod pre iných ani pre 
seba. Nepodieľame sa na neetických aktivitách ani 
nenadväzujeme vzťahy, ktoré by konkurovali 
spoločnosti Eaton.

7Predchádzanie  
konfliktom záujmov
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Vzťahy

Ku konfliktu záujmov dochádza, keď vaše osobné záujmy alebo jednanie 
ovplyvňujú alebo zdanlivo ovplyvňujú vašu schopnosť jednať v najlepšom záujme 
spoločnosti Eaton. I keď je vaše rozhodnutie poctivé, ľudia tomu pravdepodobne 
nebudú veriť. Je veľmi dôležité, aby ste sa vyhýbali situáciám, v ktorých môže 
dôjsť k rozporom vo vašej lojalite. Konflikty záujmov nie sú vždy zreteľné a 
jednotlivé situácie sa líšia. Uvádzame niekoľko bežných typov konfliktov záujmov.

Vedľajšie zamestnanie alebo iná práca
Každá vedľajšia práca, ktorú vykonávate, aj keď nemusí dochádzať ku konfliktu 
záujmov, musí byť prísne oddelená od vášho zamestnania v spoločnosti Eaton a 
nesmie ovplyvňovať vašu výkonnosť vo funkcii. V prípade väčšiny nadriadených 
alebo odborných funkcií v spoločnosti Eaton sa očakáva, že sa zamestnanci budú 
celú pracovnú dobu venovať záležitostiam spoločnosti Eaton a nebudú robiť 
„fušky“ pre iného zamestnávateľa. Skôr ako začnete uvažovať o druhom 
zamestnaní, získajte súhlas svojho nadriadeného.

Práca pre dodávateľa alebo zákazníka
Prácou pre dodávateľa alebo zákazníka spoločnosti Eaton, či už ako zamestnanec, 
konzultant alebo v akejkoľvek inej funkcii, vzniká konflikt záujmov.

Konkurovanie spoločnosti Eaton
Osobne sa nesmiete podieľať na podnikaní ani činnosti, ktorá konkuruje 
podnikaniu alebo aktivitám spoločnosti Eaton, a to ako zamestnanec, konzultant 
ani v akejkoľvek inej funkcii.

Vlastnícky podiel v iných podnikoch
Zamestnanci nesmú vlastniť, priamo či nepriamo, finančný podiel u žiadneho 
zákazníka, dodávateľa ani konkurenta spoločnosti Eaton, lebo takýto záujem by 
vyvolal alebo mohol vyvolať konflikt záujmov so spoločnosťou Eaton. Pre tento 
účel je finančný záujem definovaný ako vlastníctvo viac ako 1 % nepreplatených 
cenných papierov/kapitálovej hodnoty iného podnikateľského subjektu. Ak máte 
pochybnosti o tom, ako by sa táto investícia mohla vnímať, prerokujte to so 
svojím nadriadeným.
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Použitie vnútorných informácií na obchodovanie s akciami
Zamestnanci, ktorí majú prístup k dôverným informáciám, nesmú tieto informácie 
používať ani poskytovať ďalej na účely obchodovania s akciami. Využívanie 
neverejných informácií na finančný prospech je nezákonné a zároveň neetické. Vy 
i ďalšie osoby môžete byť vystavení občianskoprávnemu a trestnoprávnemu 
stíhaniu vrátane pokút či uväznenia.

Rodina a priatelia
Ku konfliktu záujmov môže dôjsť, pokiaľ vy, váš životný partner, príbuzný alebo 
blízky osobný priateľ pracuje alebo má finančný záujem u dodávateľa alebo 
potenciálneho dodávateľa spoločnosti Eaton, zákazníka spoločnosti Eaton, 
potenciálneho zákazníka alebo konkurenta. Konflikt záujmov vzniká aj v prípade, ak 
prijmete do zamestnania do akejkoľvek funkcie v spoločnosti Eaton príbuzného 
alebo blízkeho osobného priateľa. Je potrebné vyhýbať sa čo i len náznaku konfliktu 
záujmov. Ak pracuje niektorý váš príbuzný alebo priateľ u dodávateľa, potenciálneho 
dodávateľa, zákazníka, potenciálneho zákazníka alebo konkurenta, oznámte to 
nadriadenému, aby ste s ním prebrali potenciálne problémy a predišli im.

Členstvo v správnej rade
Žiadny zamestnanec nesmie byť členom správnej 
rady alebo podobného orgánu žiadnej ziskovej 
spoločnosti s výnimkou pobočiek spoločnosti Eaton 
bez výslovného súhlasu predsedu správnej rady 
spoločnosti Eaton a generálneho riaditeľa. 
Menovanie za člena rady v pobočkách spoločnosti 
Eaton prebieha prostredníctvom predpísaných 
postupov. Súhlas predsedu sa nevyžaduje u 
zamestnancov, ktorí sú členmi správnej rady 
neziskových alebo spoločenských organizácií. 
Zamestnanci, ktorí sa zaujímajú o poistenie 
zodpovednosti za škodu pri výkone služby v 
správnych radách neziskových alebo spoločenských 
organizáciách, by sa mali obrátiť na viceprezidenta a 
podnikového právnika.

Dary pre a od zákazníkov alebo 
dodávateľov spoločnosti Eaton
Nevhodné alebo neprimerané dary a pohostinnosť 
pre alebo od zákazníkov alebo dodávateľov 
spoločnosti Eaton môžu vytvárať konflikt záujmov. 
Konkrétne pokyny a ohlasovacie povinnosti nájdete v 
zásadách pre dary a pohostinnosť spoločnosti Eaton.
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Nezabudnite:

Aby nastal 
problém, nemusí 
dôjsť k skutočné-
mu konfliktu 
záujmov. Je 
potrebné sa 
vyhýbať čo i len 
náznaku konfliktu. 
Ak neviete isto, 
čo v tejto oblasti 
môžete alebo 
nemôžete robiť, 
požiadajte o 
pomoc.

▲!



 Otázky

Otázka: Mám skvelú prácu v spoločnosti Eaton a moja rodina teraz 
očakáva, že aj im pomôžem získať zamestnanie v spoločnosti 
Eaton. Spoliehajú sa na mňa a ak sa nebudú môcť prihlásiť, 
budú sklamaní. Čo mám robiť?

Odpoveď: Úspech spoločnosti Eaton závisí na schopnosti získať najlepších ľudí. 
Vysvetlite členom svojej rodiny, že sa môžu uchádzať o zamestnanie 
v spoločnosti Eaton, ale vy nemôžete ovplyvniť rozhodnutie o prijatí 
ani ich uprednostniť ani byť osobne ich nadriadeným v žiadnej 
funkcii. Pri prijímaní do zamestnania majú rovnakú príležitosť ako 
každý iný.

Otázka: Oženil som sa so ženou, ktorej rodina vlastní významný podiel 
akcií jedného z našich konkurentov. Znamená to, že musím 
opustiť zamestnanie v spoločnosti Eaton?

Odpoveď: Nie, neznamená.  Situáciu prediskutujte s nadriadeným, aby sa 
predišlo možným problémom.

Otázka: Počas rokovania o novej veľkej objednávke prezident 
dodávateľa naznačil, že ak im pomôžem získať objednávku od 
spoločnosti Eaton, ponúkne mi miesto vo svojej spoločnosti s 
automobilom a významne vyšším platom. Zdvorilo som 
odmietol a vysvetlil som, že dodávateľov vyberáme na základe 
ich predností a prijatie jeho ponuky by bolo nevhodné. Mám 
niekomu oznámiť, čo sa stalo?

Odpoveď: Áno, ihneď to oznámte svojmu nadriadenému, aby ste zabránili 
zdaniu, že ste boli ovplyvnení ponukou a aby spoločnosť Eaton 
mohla zvážiť, či bude s týmto dodávateľom obchodovať.
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Príklady

Nesprávne 
Vedúci pracovník schváli nákup 
jedla na spoločenskú večeru 
spoločnosti z reštaurácie svojej 
manželky bez toho, aby niekoho 
informoval o možnom konflikte 
záujmov.

Nadriadený príjme svojho zaťa do 
funkcie, ktorá mu je priamo 
podriadená.

Zamestnanec založí podnik, ktorý 
konkuruje spoločnosti Eaton.

Zamestnanec sa zúčastní 
dôverného stretnutia, dozvie sa, 
že spoločnosť Eaton plánuje kúpiť 
istú spoločnosť, a potom nakúpi 
akcie tejto spoločnosti.

Správne 
Dodávateľ zamestná manželku 
vedúceho pracovníka 
dodávateľského reťazca. Vedúci 
pracovník zverejní možný konflikt 
záujmov a prijme sa vhodné 
opatrenie.

Administratívny pracovník si 
prezrie pracovnú verziu štvrťročnej 
správy spoločnosti Eaton. Nikomu 
neprezradí, čo je v správe.

Vedúci pracovník sa nezúčastní 
rozhodovania o prijatí svojho 
synovca do zamestnania a 
zabezpečí, aby synovec, ak bude 
prijatý, nepracoval v jeho 
oddelení.

Po povýšení do funkcie vedúcej 
tímu zamestnankyňa prezradí 
nadriadenému, že má súkromnú 
schôdzku so spolupracovníkom, 
aby sa možné problémy dali 
prediskutovať a zabrániť im.
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Ochrana aktív  
a informácií

Majetok, informácie a príležitosti spoločnosti Eaton 
využívame iba na obchodné účely spoločnosti, nie na 
neschválené použitie. Riadne zachovávame dôvernosť 
informácií a údajov o zamestnancoch, ktoré nám 
zverila spoločnosť Eaton alebo niekto iný.

8
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Príklady

Nesprávne 
Pracovník obsluhujúci stroj zbiera 
kovový odpad zo stroja a odnáša 
ho domov na osobné použitie.

Zamestnanec požičiava služobné 
auto susedovi.

Zamestnanci používajú zváracie 
zariadenie spoločnosti, keď 
pomáhajú nadriadenému opraviť 
kosačku trávy.

Správne
Zamestnanec pripomenie novému 
spolupracovníkovi pravidlá 
bezpečnej práce a ukáže mu, ako 
sa nástroje ukladajú na bezpečné 
miesto.

Keď nadriadený počuje, že 
zamestnanec sa vyhráža 
spolupracovníkovi, že mu ublíži, 
upozorní miestne oddelenie 
bezpečnosti a ľudských zdrojov.

Zamestnanec počuje zvesti, že 
niektorí zamestnanci zbierajú 
kovový odpad a chcú ho predať v 
miestnej zberni kovového dopadu. 
O probléme sa porozpráva s 
nadriadeným.

Hmotné aktíva
Vašou povinnosťou je pomáhať opatrovať a chrániť majetok spoločnosti Eaton a 
zabraňovať jeho strate, krádeži a zneužitiu. Medzi aktíva spoločnosti Eaton patrí hmotný 
majetok, ako je zariadenie, vybavenie, ručné nástroje, kancelárske potreby a počítače.

Hmotné aktíva spoločnosti chránite:
• ich vhodným používaním pri práci a ich ochranou, ak nie sú používané, ako 

je uloženie ručných nástrojov na bezpečné miesto na pracovisku,
• používaním elektronických prístupových kariet iba povoleným spôsobom,
• ohlásením straty alebo krádeže predmetov miestnym bezpečnostným 

orgánom
• a oznámením každej známej trestnej činnosti alebo podozrenia na takúto 

činnosť alebo ohrozenie spoločnosti Eaton, jej zamestnancov alebo majetku 
podnikovej bezpečnostnej službe.

Dôvera
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Počítače a ďalšie informačné systémy 
Spoločnosť Eaton podporuje využívanie elektronických zariadení na výmenu 
informácií, efektívnu komunikáciu a výmenu nápadov. K príkladom elektronickej 
komunikácie patria: elektronická pošta (Internet a vnútorná), telefón, mobilný 
telefón, hlasová pošta, elektronické nástenky, blogy, okamžité správy, 
videokonferencie, faxy a oznámenia na webových sociálnych médií.

Elektronické zariadenia v spoločnosti Eaton sú určené na obchodnú činnosť. 
Príležitostné osobné použitie je povolené, pokiaľ nezasahuje do pracovných 
povinností užívateľa či inej osoby, nevhodne neovplyvňuje elektronické 
komunikačné systémy spoločnosti Eaton ani inak neporušuje zásady spoločnosti 
pre elektronickú komunikáciu, autorské práva týkajúce sa digitálnych dokumentov 
a sociálne médiá.

Zamestnanci nesmú zdieľať používateľské čísla ID ani umožniť neoprávnený 
prístup na počítače, siete, k údajom alebo systémom spoločnosti Eaton nikomu, 
kto nie je zamestnaný v spoločnosti Eaton.

Uvádzame niekoľko príkladov porušenia zásad spoločnosti Eaton pre elektronickú 
komunikáciu, autorské práva týkajúce sa digitálnych dokumentov a sociálne médiá:

• komunikácia obťažujúcim, urážlivým, obscénnym alebo výhražným 
spôsobom,

• propagovanie tovaru alebo služieb nesúvisiacich s podnikaním 
spoločnosti Eaton,

• vymáhanie akéhokoľvek druhu,
• vytváranie reťazových e-mailov a ich posielanie ďalej,
• falšovanie,
• využívanie elektronických komunikačných prostriedkov na nezákonné účely,
• oznamovanie dôverných informácií spoločnosti, ako sú výkresy nových 

výrobkov alebo cenníky, neoprávneným stranám,
• zdieľanie alebo ukladanie dôverných informácií spoločnosti, ako sú 

finančné informácie alebo oznámenia o nadobudnutí, na neoprávnených 
zariadeniach alebo webových stránkach,

• preberanie a ukladanie pornografického obsahu na zariadeniach, ktoré sú 
majetkom spoločnosti Eaton,

• inštalovanie softvérových programov bez licencie alebo neschválených 
softvérových programov alebo digitálnych médií bez licencie (audio alebo 
videosúbory) na zariadeniach, ktoré sú majetkom spoločnosti Eaton,

• komunikácia a zdieľanie prostredníctvom nástrojov na zdieľanie typu 
peer-to-peer,

• pripájanie nepovoleného hardvéru alebo zariadení do siete alebo 
e-mailových systémov spoločnosti Eaton.

Sociálne médiá a ďalšie nástroje komunikácie sa neustále vyvíjajú. 
Zamestnancom sa preto odporúča z času na čas si preštudovať zásady 
spoločnosti Eaton pre elektronickú komunikáciu a sociálne médiá, v ktorých 
nájdu potrebné pokyny.
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Príklady

Nesprávne 
Zamestnanec použije počítač 
spoločnosti Eaton na prebratie 
neschválenej verzie balíka 
Microsoft Office bez predbežnej 
konzultácie s oddelením 
informačných technológií.

Zamestnanec uverejňuje 
informácie o plánovanej akvizícii 
na webovej stránke sociálnej 
siete.

Zamestnankyňa posiela ďalej 
e-mail obsahujúci mená a platy 
zamestnancov na svoj e-mailový 
účet mimo spoločnosti Eaton.

Správne
Zamestnankyňa príjme reťazový 
e-mail od svojich spolupracovní-
kov a upozorní ich na zásady 
elektronickej komunikácie.

Zamestnanec, ktorý si kopíroval 
dôverné finančné informácie 
spoločnosti Eaton na domáci 
počítač, aby mohol pracovať z 
domu, zistí, že to nie je povolené 
a s touto praxou skončí.

 Otázky
Otázka: Môžem na svojom počítači spoločnosti Eaton zdieľať súbory 

pomocou siete peer-to-peer?
Odpoveď:  Nie, zdieľanie súborov v sieti peer-to-peer je veľmi riskantné, pretože 

vystavuje váš počítač možnej strate súkromia a ďalších prostriedkov 
na ovládanie. Strata týchto prostriedkov na ovládanie vystavuje 
počítač a sieť spoločnosti Eaton porušeniu súkromia, poruchám 
prevádzky, krádeži a ďalším nezákonným aktivitám, za ktoré by ste 
zodpovedali vy alebo spoločnosť.

Otázka: Na služobných cestách používam na uloženie prezentácie 
zákazníka pamäťovú jednotku USB, ktorá sa mi stratí. Čo mám 
robiť?

Odpoveď:  O tom, čo sa stalo, sa porozprávajte s nadriadeným, aby ste mohli 
určiť, či musíte informovať zákazníka o strate informácií.

Otázka: Môžem počas dovolenky umožniť manželke používať počítač 
spoločnosti Eaton na prístup k jej e-mailom?

Odpoveď:  Ak umožníte inej osobe prístup k svojmu počítaču spoločnosti Eaton, 
a to aj na prístup k e-mailom, poskytnete jej prístup ku všetkým 
súborom a e-mailom na svojom počítači. To nie je dobrý nápad. Pri 
takýchto rozhodnutiach sa riaďte zdravým rozumom a zvážte riziko.

Otázka: Keď som v externej chatovacej miestnosti uviedol, ako mi 
núdzový generátor spoločnosti Eaton pomohol počas 
posledného prerušenia dodávky elektrického prúdu, spojili sa so 
mnou miestne noviny a požiadali ma o príbeh. Je to v poriadku?

Odpoveď:  Musíte novinám oznámiť, že ste zamestnanec spoločnosti Eaton a 
vyjadrujete len svoje osobné názory o generátore. Je dôležité 
nezabúdať, že v dnešnom elektronickom veku je uverejnenie 
informácií na internetových nástenkách alebo v chatovacích 
miestnostiach, ktoré nepatria spoločnosti Eaton, to isté, ako rozhovor 
s médiami. Ak sa vyjadrujete, kladne alebo záporne, o spoločnosti 
Eaton a jej výrobkoch v osobných sociálnych médiách, musíte sa 
predstaviť ako zamestnanec spoločnosti Eaton a vysvetliť, že sa jedná 
o vaše súkromné názory. Pokyny nájdete v zásadách spoločnosti 
Eaton pre sociálne média alebo v zásadách externej komunikácie.
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Príklady

Nesprávne 
Nadriadený len zo zvedavosti 
prehľadá pracovný stôl 
podriadeného.

Dvaja vedúci pracovníci sa v 
jedálni rozprávajú o zdravotnom 
probléme zamestnanca.

Správne
Zamestnanec si všimne pracovné 
hodnotenie zanechané na 
kopírovacom stroji a bez 
prečítania ho vráti majiteľovi.

Nový vedúci pracovník sa spojí s 
oddelením pre ľudské zdroje a 
prediskutuje správny spôsob 
zaobchádzania s osobnými 
údajmi.

Ochrana osobných údajov a informácií o zamestnancoch
Spoločnosť Eaton sa zaviazala rešpektovať súkromie svojich zamestnancov. 
Podľa zásad spoločnosti osobné údaje a údaje, ktoré sa prenášajú, uskladňujú 
alebo spracúvajú, musia byť chránené pred neoprávneným alebo neúmyselným 
zverejnením, môžu sa používať len na oprávnené služobné účely a musí sa s 
nimi zaobchádzať podľa zákona. Spoločnosť Eaton používa bezpečnostné 
opatrenia a postupy na kontrolu prístupu, ktoré zaručujú, že prístup k osobným 
údajom majú len osoby s priamou zodpovednosťou v príslušnom pracovnom 
postavení, ktoré tieto informácie potrebujú. Spoločnosť Eaton uznáva, že 
mnoho krajín, v ktorých pôsobí, má vlastné zákony na ochranu osobných údajov 
upravujúcich zaobchádzanie s osobnými údajmi. Spoločnosť Eaton sa zaväzuje 
dodržiavať tieto zákony.

Súkromie zamestnancov
Zamestnanci majú základné právo na súkromie týkajúce sa ich fyzického 
pracovného priestoru, ako sú skrinky, schránky, pracovné stoly, pracovne, 
registračné skrinky a skrinky na nástroje, osobných informácií, ktoré môžu byť 
uložené v ich elektronických zariadeniach, ktoré vlastní spoločnosť, ako sú 
telefóny a počítače.  Spoločnosť Eaton si však výslovne vyhradzuje právo 
kontrolovať osobný majetok zamestnancov pri alebo po vstupe na majetok 
spoločnosti a preskúmať každý majetok spoločnosti v súlade s vnútornými 
zásadami a normami a miestnymi zákonmi.
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Chránené informácie
S chránenými informáciami sa musí zaobchádzať opatrne. Patrí k nim duševné 
vlastníctvo spoločnosti Eaton, ako sú:

• postupy a recepty zloženia,
• ochranné známky,
• obchodné tajomstvo a know-how, 
• materiál chránený autorským zákonom,
• obchodné, marketingové a servisné plány,
• technické a výrobné nápady,
• systémy vrátane systému Eaton Business System (obchodný systém 

spoločnosti Eaton),
• konštrukcie a výkresy,
• vnútropodnikové databázy,
• osobné záznamy,
• mzdové informácie
• a nezverejnené finančné údaje a hlásenia.

Neoprávnené používanie alebo vyzrádzanie chránených informácií spoločnosti 
Eaton je zakázané a môže byť nezákonné alebo sa môže riadiť rôznymi zákonmi 
alebo predpismi na ochranu súkromných údajov.

Ukladajte a chráňte citlivé informácie a poskytujte ich iba oprávneným osobám a 
zabráňte neoprávnenému prístupu, používaniu alebo odstraňovaniu týchto informácií.

Rovnako opatrne zaobchádzajte i s chránenými informáciami tretích strán (ako sú 
patenty, ochranné známky, obchodné tajomstvá, autorské práva), aby sa zabránilo 
obvineniam, že spoločnosť Eaton tieto informácie použila na nesprávny účel, 
narušila ich alebo ich zneužila.
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Príklady

Nesprávne 
Zamestnanec telefonuje 
mobilným telefónom  v 
preplnenom vlaku o 
podrobnostiach a dôvernom 
návrhu nového výrobku.

Technik spoločnosti Eaton pracuje 
doma a významne zlepší výrobok 
spoločnosti Eaton. Nápad tajne 
ponúkne jednému zo zákazníkov 
spoločnosti Eaton.

Správne
Zamestnanec predloží návrh na 
úspory energie v závode. Návrh sa 
vyhodnotí a zavedie.

Nadriadený upozorní novú 
zamestnankyňu, aby pri plnení 
povinností v spoločnosti Eaton 
nevyužívala dôverné informácie 
predchádzajúceho 
zamestnávateľa.

 Otázka

Otázka: Nedávno sa v závode vyskytol únik, ktorý vyvolal veľkú 
pozornosť v našom spoločenstve. Môj sused pracuje v 
miestnych novinách a požiadal ma, aby som mu porozprával, 
čo sa stalo. Čo mám robiť?

Odpoveď: Buďte zdvorilí, ale povedzte mu, že na poskytovanie informácií sú 
určení hovorcovia, ktorí sa s ním spoja. Oznámte riaditeľovi závodu, 
aby sa mohol poradiť s komunikačným oddelením, ako odpovedať.
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Bezúhonné jednanie9
Neponúkame ani neprijímame úplatky, provízie za 
sprostredkovanie ani nepovolené dary či 
pohostinnosť. Naša obchodná prax je v súlade s 
našou etikou a hodnotami.
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Antikorupčné zákony 
Spoločnosť Eaton sa zaviazala dodržiavať antikorupčné zákony, ktoré zakazujú 
úplatky, provízie za sprostredkovanie a ďalšie korupčné činy na získanie alebo 
udržanie obchodných prípadov alebo získanie iných neoprávnených výhod. Tieto 
zákony schválila väčšina krajín. V niektorých prípadoch, ako je zákon USA o 
korupčnej praxi v zahraničí a zákon o úplatkoch v Spojenom kráľovstve, sa tieto 
zákony vzťahujú na činnosť spoločnosti Eaton na celom svete. Oba zákony zakazujú 
zamestnancom spoločnosti Eaton a každej osobe alebo spoločnosti, ktorá jedná v 
mene spoločnosti Eaton, platiť úplatky všade, kde spoločnosť Eaton pôsobí.

Podľa antikorupčných zákonov je trestné platiť, ponúkať alebo poskytnúť čokoľvek 
cenné štátnym funkcionárom, politickým stranám alebo ich funkcionárom, 
kandidátom na štátny úrad a v niektorých prípadoch súkromným spoločnostiam a 
osobám s úmyslom korupčne ovplyvniť ich jednanie alebo rozhodnutie. Porušenie 
týchto zákonov môže vystaviť spoločnosť Eaton a zamestnancov spoločnosti 
Eaton trestnoprávnej alebo občianskoprávnej zodpovednosti alebo obom vrátane 
uväznenia a veľkých finančných trestov a pokút.

Úplatky, provízie za sprostredkovanie 
alebo iné podplácanie je zakázané na 
celom svete 
Zamestnancom spoločnosti Eaton sa zakazuje za 
akýchkoľvek okolností priamo alebo nepriamo 
ponúkať, poskytovať, žiadať alebo prijímať úplatok, 
províziu za sprostredkovanie alebo iné podplácanie 
alebo čokoľvek cenné v akejkoľvek forme, ktorejkoľ-
vek osobe alebo organizácii a od ktorejkoľvek osoby 
alebo organizácie vrátane štátnych agentúr, jednotli-
vých štátnych funkcionárov, súkromných spoločností 
alebo zamestnancov týchto súkromných spoločností.

Zákaz úplatkov, provízií za sprostredkovanie a 
ďalšieho podplácania platí na celom svete – bez 
výnimky a bez ohľadu na zažité zvyky, miestnu prax 
alebo konkurenčné podmienky. Rovnako to platí pre 
všetkých obchodných agentov, zástupcov, 
konzultantov, distribútorov a ďalších obchodných 
partnerov pôsobiacich v mene spoločnosti Eaton, 
ako aj pre podniky so spoločnou majetkovou 
účasťou. Od všetkých obchodných partnerov vrátane 
zástupcov, konzultantov, maklérov, zmluvných 
partnerov, dodávateľov, podnikov so spoločnou 
majetkovou účasťou alebo pobočiek alebo iných 
sprostredkovateľov alebo zástupcov pôsobiacich v 
prospech spoločnosti Eaton sa očakáva, že počas 
obchodovania v mene spoločnosti Eaton budú 
dodržiavať platné antikorupčné zákony.

Ďalšie pokyny 
nájdete v 
antikorupčných 
zásadách 
spoločnosti Eaton 
pre celý svet.
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 Otázky
Otázka: Pomerne intenzívne obchodujem so spoločnosťou, ktorú vlastní 

štát. Považujú sa zamestnanci tejto spoločnosti za štátnych 
funkcionárov?

Odpoveď: Áno. Definícia štátneho funkcionára je široká a zahŕňa zamestnancov 
podnikov vlastnených štátom. Úplnú definíciu nájdete v 
antikorupčných zásadách.

Otázka: Počul som zvesti, že náš zástupca je možno zapletený v 
korupčných obchodných praktikách, ale neviem nič konkrétne. 
Čo mám robiť?

Odpoveď: Dávajte pozor na obvinenia alebo klebety o nevhodnom správaní 
našich zástupcov. Spoločnosť Eaton môže byť zodpovedná za ich 
správanie, a to aj v prípade, ak ho neschválime alebo nevieme, že sa 
vyskytlo. Je dôležité preskúmať bezúhonnosť navrhovaných 
zástupcov predtým, ako sa s nimi začne spolupracovať. Naše 
písomné zmluvy so zástupcami nám musia poskytovať možnosť 
hodnotiť ich aktivity, overovať, či dodržiavajú zákony, a ukončiť 
zmluvu v prípade, ak sa zapletú do korupčných obchodných praktík. 
Požiadajte právne oddelenie o radu, ako postupovať.

Otázka: Chcel by som najať konzultanta na zabezpečovanie služieb v 
krajine, o ktorej je známe, že je v nej široko rozšírená korupcia. 
Ako môžem zaručiť, aby konzultant počas práce pre spoločnosť 
Eaton dodržiaval našu etiku a hodnoty?

Odpoveď: Spoločnosť Eaton pred najatím konzultantov z iných tretích strán 
primerane a s náležitou starostlivosťou posudzuje, či majú kvalifikáciu, 
talent a zdroje, ktoré potrebujú na vykonávanie svojich povinností, a či 
budú pri obchodovaní v mene spoločnosti Eaton jednať bezúhonne. 
Pred najatím konzultanta alebo inej tretej strany na obchodovanie pre 
spoločnosť Eaton požiadajte o pomoc právne oddelenie.

Otázka: Otázka: Čo je úplatok?
Odpoveď: Úplatok sú peniaze alebo čokoľvek hodnotné (ako sú služby alebo 

dary) ponúknuté alebo poskytnuté neeticky alebo nezákonne s 
cieľom ovplyvniť názor alebo jednanie tretej strany alebo dosiahnuť 
požadovaný výsledok alebo akciu.

Otázka: Čo je provízia za sprostredkovanie?
Odpoveď: Provízia za sprostredkovanie je zvláštny druh úplatku. Sú to peniaze, 

príspevky, poplatky alebo čokoľvek hodnotné, čo sa poskytuje s cieľom 
neoprávnene získať alebo odvďačiť sa za prednostné jednanie v spojení 
so zmluvou, projektom alebo iným podnikaním. Príkladom provízie za 
sprostredkovanie by bolo, keby dodávateľ súhlasil, že zaplatí zamest-
nancovi spoločnosti Eaton časť z peňazí, ktoré získa od spoločnosti 
Eaton ako odmenu za zabezpečenie zmluvy pre dodávateľa.

Otázka: Zástupkyňa zákazníka súhlasila, že uzavrie dlhodobú dodávateľ-
skú zmluvu, ale len v prípade, ak budeme súhlasiť so zľavou 
jedno percento nákupnej ceny pre zákazníka za každých 1 000 
objednaných dielov. Chápem, že provízie za sprostredkovanie 
sú nesprávne, je však prijateľné dohodnúť sa na zľave? 

Odpoveď: Existujú príležitosti, keď je prijateľné poskytnúť zákazníkovi zľavu na 
základe kúpeného množstva ako časť nákupnej ceny za predpokladu, 
že zľavu povoľujú miestne zákony, správne sa zaúčtuje a platí sa 
priamo spoločnosti zákazníka, a nie individuálnemu zástupcovi 
spoločnosti. Ak vás zákazníčka požiadala, aby ste časť nákupnej 
ceny zaplatili priamo jej ako odmenu za schválenie obchodu, bola by 
to provízia za sprostredkovanie a nebola by prípustná. Ak si v 
prípade takýchto požiadaviek nie ste istí, či sú oprávnené, spojte sa 
s právnym oddelením.56



Príklady

Nesprávne 
Spoločnosť Eaton získala podiel v 
spoločnosti v krajine, o ktorej je 
známe, že v nej je rozšírená 
korupcia, bez posúdenia alebo 
zváženia obchodných praktík 
spoločnosti a povesti bezúhonnosti.  

Vedúci pracovník požiadal 
poskytovateľa opráv a údržby o 
opravu svojho domu za zníženú 
cenu za priaznivé hodnotenie 
poskytovateľa.

Správne
Po viacerých mesiacov nákladných a 
časovo náročných vyjednávaniach 
medzi vedúcou pracovníčkou spoloč-
nosti Eaton a veľkým štátnym dodá-
vateľom spoločnosť Eaton získa 
zákazku. Pred podpísaním zmluvy 
člen tímu dodávateľa požiada vedúcu 
odbytu o úplatok. Vedúca pracovníč-
ka sa ihneď spojí so svojím nadriade-
ným a právnym oddelením a požiada 
o pokyny. Vedúca pracovníčka sa 
znovu stretne s osobou, ktorá požia-
dala o úplatok, a ponuku odmietne. 
Zdôrazní záväzok spoločnosti Eaton 
obchodovať správnym spôsobom a 
pripomenie výhody kvality, technoló-
gie a servisných kapacít spoločnosti 
Eaton. Vedúca pracovníčka znovu 
zdôrazní záväzok podpísať zmluvu, 
ale bez akejkoľvek platby. Zmluva je 
podpísaná.

Dodávateľ ponúkne zamestnancovi 
dodávateľského reťazca spoločnosti 
Eaton platbu v hotovosti s cieľom 
zrýchliť proces schválenia 
dodávateľa. Zamestnanec 
dodávateľského reťazca ponuku 
zdvorilo odmietne a pokus o 
úplatok ihneď ohlási svojmu 
nadriadenému.

Otázka: Požiadali ma, aby som ako odmenu za objednávku zákazníka 
poskytol výlet do zábavného parku. Zdvorilo som odmietol a 
objednávku sme získali. Musím niekoho o tom informovať?

Odpoveď: Áno, vždy je dobré, oznámiť nadriadenému, keď sa takéto niečo 
prihodí, aby sa predišlo budúcim problémom so zákazníkom.

Otázka: Vzdá sa spoločnosť Eaton obchodnej príležitosti  v prípade 
rizika poškodenia našej povesti?

Odpoveď: Áno, vzdáme sa. Naša povesť bezúhonnosti je priveľmi dôležitá, aby 
sme riskovali kvôli obchodnej príležitosti bez ohľadu na to, aká je 
významná.
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Dary a pohostinnosť
Obchodné dary a pohostenia v rozumnej miere sa bežne používajú na vytváranie 
dobrej vôle a na posilnenie pracovných vzťahov s dodávateľmi, zákazníkmi a 
ostatnými obchodnými partnermi. Spoločnosť Eaton to uznáva a stanovila 
celosvetové zásady pre dary a pohostinnosť, ktoré majú zamestnanci dodržiavať, 
keď ponúkajú alebo prijímajú dary, pohostinnosť alebo cestovanie. Je mimoriadne 
dôležité, aby zamestnanci dodržiavali tieto zásady pri obchodovaní alebo zapájaní 
sa do obchodných diskusií so štátnymi funkcionármi a zamestnancami organizácií 
vo vlastníctve štátu.

Ponúkanie alebo prijímanie darov
Podľa všeobecného pravidla zamestnanci spoločnosti Eaton môžu ponúkať alebo 
prijímať dary, ak je dar zákonný a:

• nevytvára zdanie ani povinnosť prednostného zaobchádzania s 
poskytovateľom daru,

• nevystaví spoločnosť Eaton ani obchodného partnera nepríjemnej 
situácii, keby sa zverejnil, 

• vyhovuje požiadavkám určeným miestnym vedením, ak takéto 
požiadavky existujú

• a je schválený a zverejnený podľa požiadaviek celosvetových zásad pre 
dary a pohostinnosť spoločnosti Eaton.

 Otázky

Otázka: Môžem prijať dar ako súčasť slávnostnej udalosti?
Odpoveď: Na slávnostnej udalosti môžete prijať dar, ak dar nevyvoláva dojem 

úplatku alebo odmeny a neporušuje žiadne zákony. Niekedy sa môže 
stať, že na slávnostnej udalosti prijmete dar, ktorý nie je podľa 
celosvetových zásad pre dary a pohostinnosť spoločnosti Eaton 
povolený, ale bolo by nepraktické alebo urážlivé odmietnuť ho. Ak 
takýto dar dostanete, ihneď ho ohláste svojmu nadriadenému, aby 
ste sa mohli poradiť o vhodnej reakcii.

Otázka: Je povolené požiadať dodávateľa, aby ma zobral na golf alebo 
iné športové podujatie?

Odpoveď: Požadovať dary, odmeny, láskavosti alebo iné príspevky, z ktorých 
máte osobný prospech, nie je nikdy povolené bez ohľadu na hodnotu.

Ponúkanie darov štátnym funkcionárom alebo 
zamestnancom organizácií vo vlastníctve štátu 
podlieha zložitým zákonom a predpisom. 
Zamestnanci, ktorí pracujú so štátnymi 
zamestnancami alebo funkcionármi, musia dodržiavať 
celosvetové zásady pre dary a pohostinnosť.
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Príklady

Nesprávne
Zamestnankyňa sa zúčastní 
večierka po pracovnej dobe, ktorý 
organizuje predajca spoločnosti 
Eaton, na ktorom vyhrá dva lístky 
na letecký zájazd na Havajské 
ostrovy. Zamestnankyňa výhru 
neoznámi nadriadenému a lístky 
využije.

Správne
Riaditeľ závodu by chcel ponúknuť 
dar miestnemu štátnemu 
funkcionárovi pri príležitosti jeho 
odchodu do dôchodku. Riaditeľ sa 
spojí s kanceláriou funkcionára a 
zistí, že hodnota darov, ktoré 
môže funkcionár prijať, je 
obmedzená určitou peňažnou 
hodnotou. Riaditeľ závodu kúpi v 
obchode spoločnosti malý 
predmet s logom spoločnosti 
Eaton, ktorý neprekračuje 
peňažné obmedzenie.

Nikdy nie povolené ponúknuť alebo prijať:
• dary v hotovosti alebo rovnocenné hotovosti,
• dary, ktoré sú zakázané podľa platných zákonov,
• dary poskytnuté ako úplatok, odmena alebo provízia za 

sprostredkovanie,
• dary, o ktorých viete, že sú zakázané obchodnou organizáciou partnera
• a dary poskytnuté vo forme služieb alebo iných nepeňažných výhod.
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Otázka: Pracujem vo funkcii v dodávateľskom reťazci a vytvoril som si 
blízky vzťah s jedným z našich dodávateľov. Dodávateľ vie, že 
môj syn je doma na prázdninách zo štúdií a ponúkol, že ho cez 
leto zamestná. Mám túto ponuku odmietnuť?

Odpoveď: Áno. Na odmietnutie ponuky existujú dva dôvody. Po prvé, ponuka 
zamestnania je výhoda, ktorá sa môže považovať za dar a mohla by 
vytvoriť zdanie, že dodávateľ má právo na prednostné 
zaobchádzanie. Po druhé, ak v blízkej budúcnosti uzatvoríte s 
dodávateľom nový obchod, mohlo by sa zdať, že obchod získal ako 
odmenu za zamestnanie vášho syna.

Otázka: Svojpomocne modernizujem kúpeľňu vo svojom dome a jeden 
zo zmluvných partnerov spoločnosti Eaton mi ponúkol, že mi 
poskytne číslo svojho účtu, aby som využil zľavu na stavebný 
materiál. Jedná sa o osobnú prácu na vlastnom dome, môžem 
využiť zľavu pre zmluvného partnera?

Odpoveď: Zľavy sú rovnocenné hotovosti, ktorá nie je podľa našich zásad 
povoleným darom.



Príklady

Nesprávne
Dodávateľ ponúkne zamestnanco-
vi spoločnosti Eaton, aby letel do 
jeho závodu a vyriešil opakujúce 
sa problémy s kvalitou. Dodávateľ 
poskytuje zamestnancovi 
dvojdennú zastávku v Las Vegas s 
hradením všetkých výdavkov, aby 
kompenzoval problémy spôsobe-
né kvalitou.

Správne
Pozvete a sprevádzate zákazníka 
na obede a do divadla pri 
príležitosti dokončenia projektu.

Pohostinnosť
Zamestnanci vo funkciách, v ktorých ponúkajú alebo prijímajú pohostinnosť, sa 
musia zoznámiť s celosvetovými zásadami pre dary a pohostinnosť spoločnosti 
Eaton a platnými zákonmi. Pohostinnosť, ktorá sa týka zamestnancov spoločnosti:

• sa nesmie konať často a musia sa dodržiavať celosvetové zásady pre 
dary a pohostinnosť spoločnosti Eaton,

• musí byť vkusná a musí sa uskutočniť v zariadení vhodnom na obchodné 
jednania,

• musí byť primeraná a vhodná pre danú obchodnú príležitosť,
• nesmie predstavovať úplatok, odmenu ani províziu za sprostredkovanie 

ani iným spôsobom prekračovať zákony,
• nesmie vytvárať zdanie, že spoločnosť Eaton alebo obchodný partner 

majú právo na prednostné zaobchádzanie,
• musí byť schválená a zverejnená podľa požiadaviek celosvetových zásad 

pre dary a pohostinnosť spoločnosti Eaton.

Otázka: Možno podľa zásad pre dary a pohostinnosť považovať za dar, 
ak ma zákazník sprevádza na športové podujatie?  

Odpoveď: Ak vás sprevádza zákazník, považuje sa to za pohostinnosť. Ak 
poskytnete zákazníkovi lístky, lístky sa považujú za dar. Každý 
prípad, či ide o dar alebo pohostinnosť, je uvedený v zásadách pre 
dary a pohostinnosť.

Otázka: Chcel by som jednu zo svojich zákazníčok zobrať na koncert, 
ale počul som, že jej spoločnosť nepovoľuje pohostinnosť v 
cene nad 20 eur. Ak bude súhlasiť, môžem ju zobrať na koncert?

Odpoveď: Ak je hodnota lístkov vyššia ako 20 eur, nie je vhodné vziať ju na 
koncert. Neponúkajte dary ani pohostinnosť, ak viete, že ich 
organizácia príjemcu zakazuje.
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Oznámenie daru a pomôcka na ohlásenie
S cieľom zabezpečiť transparentnosť praxe 
súvisiacej s darmi a pohostinnosťou v spoločnosti 
Eaton, niektoré dary, pohostinnosť a cesty sa musia 
oznamovať prostredníctvom pomôcky na 
oznamovanie a ohlasovanie darov, nástroja online, 
ktorý je k dispozícii prostredníctvom JOE.

Otázka: Ako môžem oznámiť aktivity 
súvisiace s darmi a 
pohostinnosťou, keď nemám 
prístup k pomôcke na 
oznamovanie a ohlasovanie darov?

Odpoveď: Oznámte to nadriadenému, ktorý je 
zodpovedný za zaručenie, že 
informácie súvisiace s týmito 
aktivitami sa zhromažďujú a ohlasujú 
prostredníctvom pomôcky na 
oznamovanie.

Otázka: Môže nadriadený zaviesť pre 
svojich zamestnancov povinnosti, 
ktoré sú prísnejšie ako požiadavky 
v zásadách pre dary a 
pohostinnosť?

Odpoveď: Áno.

Ponúkanie pohostinnosti 
a ciest štátnym 
funkcionárom alebo 
zamestnancom 
organizácií vo vlastníctve 
štátu podlieha zložitým 
zákonom a predpisom. 
Zamestnanci, ktorí 
pracujú so štátnymi 
zamestnancami alebo 
funkcionármi, musia 
dodržiavať celosvetové 
zásady pre dary a 
pohostinnosť.

Nikdy nie povolené 
ponúknuť alebo prijať 
nasledujúcu 
pohostinnosť:

• zábavu „pre 
dospelých“ ani iný typ 
podujatí, ktoré 
zahŕňajú nahotu alebo 
obscénne správanie, a 
to ani v prípade, ak je 
takéto podujatie 
kultúrne 
akceptovateľné, 

• zábavné podujatie, 
ktoré nemá obchodný 
partner povolené 
poskytovať alebo 
navštevovať 

• a zábavné podujatie, 
ktoré je iným 
spôsobom zakázané 
miestnym vedením 
alebo platným 
zákonom.
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10 Predaj štátu

Riadime sa špeciálnymi zákonmi, pravidlami a 
predpismi, ktoré sa vzťahujú na štátne zákazky 
a na vzťahy so štátnymi činiteľ mi.
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Zamestnanci, ktorí sú zapojení do marketingu, predaja, prípravy zmlúv a práce na 
projektoch s účasťou štátu musia:

• zaručiť, aby sa dokumentácia viedla v súlade so špeciálnymi štátnymi 
požiadavkami,

• dodržiavať účtovnícke postupy vrátane (okrem iných) postupov, ktoré 
zaručia, že údaje o nákladoch a cenách budú aktuálne, presné, kompletné, 
riadne ohlásené, zdokumentované a uchované v príslušných súboroch,

• vyžadovať od subdodávateľov, konzultantov, odbytových pracovníkov, 
distribútorov a nezávislých zmluvných partnerov, aby dodržiavali zákony a 
predpisy,

• poznať a dodržiavať zásady a postupy spoločnosti Eaton, ktoré sa týkajú 
štátnych zákaziek a jednania so štátnymi činiteľmi

• a nevykonávať náhrady za zmluvný tovar a služby ani sa neodchyľovať od 
požiadaviek kontraktov bez písomného súhlasu oprávneného štátneho 
funkcionára.

Porušenie požiadaviek štátnych zákaziek môže viesť k vážnym následkom pre 
spoločnosť Eaton a zamestnancov, ktorých sa to týka. K týmto dôsledkom môžu 
patriť občianskoprávne alebo trestnoprávne sankcie a vylúčenie spoločnosti Eaton z 
ďalšej práce na štátnych zákazkách.

Štátne zákazky
Orgány federálnej, štátnej a miestnej správy po celom svete majú špecifické zákony 
a predpisy pre nákup tovaru, ktoré chránia verejné záujmy. Zamestnanci musia 
dodržiavať platné zákony a predpisy pri všetkých štátnych zákazkách.

Bezúhonnosť

Štát môže používať špeciálne 
pravidlá správania, ktoré sa 
môžu líšiť a môžu byť prísnejšie 
ako všeobecne prijímané 
obchodná prax. Zvláštnu 
pozornosť si vyžadujú tieto 
oblasti:

• marketing,
• účtovníctvo,
• výkazníctvo,
• oznamovanie a 

certifikácia,
• dodávateľský reťazec
• a kvalita.

Niektoré činnosti, ktoré si vyžadujú prísne 
dodržiavanie konkrétnych predpisov:

• vyúčtovanie nákladov,
• postupy na prípravu návrhov a ponúk,
• tvorba cien,
• predchádzanie konfliktom záujmov 

pri organizácii,
• poskytovanie darov alebo 

pohostinnosti štátnym funkcionárom,
• diskusie o potenciálnom 

zamestnávaní so súčasnými alebo 
bývalými štátnymi funkcionármi,

• zmena objednávok,
• uchovávanie časových záznamov, 
• dodržiavanie zmluvných záväzkov
• a zaobchádzanie s utajovanými 

informáciami.
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Pokiaľ spoločnosť Eaton používa dodávateľov alebo 
subdodávateľov na plnenie svojich záväzkov v rámci 
štátny zákaziek, sú príslušní zamestnanci spoločnosti 
Eaton zodpovední za oznamovanie všetkých 
špeciálnych štátnych požiadaviek týmto dodávateľom 
alebo subdodávateľom. Okrem toho, spoločnosť Eaton 
sa zaviazala vyberať len dodávateľov a subdodávateľov, 
ktorí jednajú spôsobom konzistentným s pokynmi 
uvedenými na tomto mieste.

Zamestnanci spoločnosti Eaton a všetky osoby alebo 
spoločnosti pôsobiace v mene spoločnosti Eaton 
všade, kde spoločnosť Eaton pôsobí, nesmú zabúdať, 
že okrem dodržiavania zákonov svojej vlastnej krajiny 
musia zároveň dodržiavať i niektoré zákony USA, 
ktoré majú „extrateritoriálnu pôsobnosť“. K týmto 
zákonom patria zákon USA o korupčnej praxi v 
zahraničí, zákony USA o utajovaných informáciách a 
zákony USA o regulácii exportu. Napríklad pobočka 
spoločnosti Eaton v Spojenom kráľovstve, ktorá 
vyrába súčiastky pre americké výrobky súvisiace s 
obranou, podlieha americkým zákonom, rovnako ako 
jej materská korporácia v USA.

Vzťahy so štátnymi činiteľmi

Orgány štátnej a miestnej správy všeobecne zakazujú alebo prísne obmedzujú 
dary, pohostinnosť, láskavosti, pozornosti a cesty ponúkané štátnym činiteľom 
alebo prijaté štátnymi činiteľmi. Pred ponúknutím daru, pohostinnosti, láskavosti, 
pozornosti alebo iných výdavkov alebo charitatívnych príspevkov štátnym 
činiteľom si pozrite pokyny v celosvetových zásadách pre dary a pohostinnosť 
spoločnosti Eaton.

Ak k vašej práci patrí obchodovanie so štátom, vašou zodpovednosťou je poznať a 
dodržiavať platné zákony a predpisy. Ak si nie ste istí, ktoré zákony sa vás týkajú, 
spojte sa s právnym oddelením spoločnosti Eaton.

Ďalšie pokyny 
nájdete v 
antikorupčných 
zásadách 
spoločnosti Eaton 
pre celý svet.
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 Otázky

Otázka: Čo mám robiť, ak sa domnievam, že v súvislosti so štátnymi 
zákazkami potrebujem ďalšie školenie?

Odpoveď: Uvedomujeme si, že je to veľmi zložitá oblasť s mnohými predpismi. 
Očakávame však, že prijmete zodpovednosť za kvalitu svojej práce. 
Ak si myslíte, že k vykonávaniu svojej práce potrebujete ďalšie 
školenie, spojte sa s nadriadeným alebo právnym oddelením.

Otázka: Čo by som mal robiť, ak si nie som istý, či môžem štátnym 
zamestnancom, s ktorými spolupracujem na projekte, 
ponúknuť pohostinnosť, jedlo alebo cestovanie?

Odpoveď: Nič neponúkajte, kým si nepotvrdíte, že je to povolené. Ak potrebujete 
pomoc pri určení, čo je povolené, spojte sa s právnym oddelením.

Otázka: Nadriadený ma požiadal, aby som počas jeho neprítomnosti 
podpísal certifikát o účtovníctve. Nie som si istý, či som 
oprávnený podpísať takýto dokument. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Požiadajte nadriadeného, aby potvrdil, že máte oprávnenie 
dokument podpísať. Ak si nie je istý, požiadajte o pomoc právne 
oddelenie. Nikdy nesmiete podpísať ani overiť doklady potvrdzujúce, 
že spoločnosť vyhovuje zákonom a predpisom štátu, ak na to 
nemáte špeciálne oprávnenie.

Otázka: Novo vymenovaný štátny funkcionár ma požiadal o prehliadku 
nášho zariadenia. Jeho vymenovanie bolo v našom spoločenstve 
prijaté veľmi kontroverzne a jeho návšteva by mohla vyvolať 
vzrušenie na pracovisku. Mám túto návštevu povoliť?

Odpoveď: Požiadavku, ako je táto, koordinujte s prvým viceprezidentom 
spoločnosti Eaton, oddelením pre verejné a občianske záležitosti 
alebo právnym oddelením.

Otázka: Jedna z mojich priateliek odchádza do dôchodku zo štátneho 
zamestnania a bola by výbornou posilou v tíme môjho nového 
projektu. Môžem jej povedať o tejto príležitosti?

Odpoveď: Pred rozhovorom so súčasným alebo bývalým štátnym 
zamestnancom o zamestnaní sa spojte s oddelením pre ľudské 
zdroje alebo s právnym oddelením, aby sa predišlo právnym rizikám.
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Príklady

Nesprávne 
Uvažuje sa o zadaní veľkej štátnej 
zákazky spoločnosti Eaton. 
Spoločnosť Eaton zamestnáva 
syna osoby, ktorá bude 
rozhodovať, či zákazku pridelia 
spoločnosti Eaton.

Spoločnosť Eaton požiadajú, aby 
prezradila informácie o cenách v 
svojej cenovej ponuke. 
Spoločnosť Eaton považuje tieto 
informácie za dôverné a poskytne 
nesprávne informácie.

Štátny zamestnanec naznačuje, že 
nikto neberie vážne zákony 
zakazujúce prijímať dary od 
spoločností, ktoré obchodujú so 
štátom. Zamestnanec spoločnosti 
Eaton mu preto ponúkne lístky na 
športové podujatie.

Od spoločnosti Eaton sa 
požaduje, aby dodala štátu 
výrobky, ktoré obsahujú určitý 
podiel súčastí vyrábaných na 
mieste. Spoločnosť Eaton potvrdí, 
že výrobky vyhovujú tejto 
požiadavke, aj keď to nie je 
pravda.

Správne
Miestne zákony prísne zakazujú 
štátnym funkcionárom prijímať od 
dodávateľov pohostenie. 
Zamestnanci spoločnosti Eaton 
neponúkajú ani neposkytujú 
pohostenie štátnym 
funkcionárom.

Štátne žiadosti o cenové ponuky 
musia obsahovať potvrdenia 
mnohých skutočností, ako je 
prijímanie do zamestnania a 
pracovné pomery. Pred vyplnením 
potvrdenia zamestnanci 
spoločnosti Eaton preveria každú 
položku a v prípade požiadavky 
zaručia, že majú právomoc 
podpísať potvrdenie.

Pred ponúknutím zamestnania 
bývalej štátnej zamestnankyni sa 
vedúci pracovník spoločnosti 
Eaton spojí s oddelením pre 
ľudské zdroje a právnym 
oddelením a overí, či môže 
legálne pracovať pre spoločnosť 
Eaton.

Štátne účtovné pravidlá vyžadujú, 
aby sa čas venovaný štátnym 
zákazkám zaznamenával a riadne 
vyúčtoval v platobných príkazoch. 
Dodržiavajú sa správne postupy 
hlásenia.
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V mene spoločnosti Eaton neposkytujeme žiadne 
príspevky politickým kandidátom či stranám, ani 
vtedy, keď je to legálne.

Politické 
príspevky11
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Spoločnosť Eaton neposkytuje politickým kandidátom žiadne príspevky zo svojich 
fondov, majetku ani služieb ani v prípadoch, kde sú tieto príspevky legálne. 
Návštevy zvolených funkcionárov v zariadeniach spoločnosti však nie sú 
zakázané. Takéto návštevy sa naopak podporujú, aby sa zabezpečilo, že štátni 
úradníci budú chápať problémy týkajúce sa našej činnosti. Nie je zakázaná ani 
podpora volebných záležitostí (napr. v školstve) tam, kde je to v záujme našej 
činnosti a našich zamestnancov.

Jednotlivým zamestnancom sa odporúča, aby sa zapojili do politického života a 
poskytovali osobné príspevky podľa vlastnej vôle. Zamestnanci však nesmú 
naliehať na ostatných zamestnancov, aby poskytovali politické príspevky alebo 
podporovali určitú politickú stranu alebo kandidáta.  

Zamestnanci, ktorí vyjadrujú určité názory na verejné otázky (štátne, legislatívne 
či iné verejné záležitosti), nesmú jednať, ani sa nesmie zdať, že jednajú v mene 
spoločnosti Eaton, pokiaľ k tomu nemajú poverenie prvého viceprezidenta 
spoločnosti Eaton pre verejné a občianske záležitosti.

Niekoľko príkladov činnosti, ktorú spoločnosť Eaton zakazuje a ktorá môže byť 
nezákonná:

• využívanie podnikových vozidiel alebo iného majetku spoločnosti Eaton 
politickými organizáciami, kandidátmi alebo členmi ich štábu v súvislosti 
s politickou kampaňou,

• použitie fondov spoločnosti Eaton na zakúpenie miest alebo stolov na 
politických večerách a na politických benefičných akciách

• a používanie názvu Eaton v politickej kampani alebo v literatúre v kampani.

Etika
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Príklady

Nesprávne 
Zamestnankyňa spoločnosti Eaton 
sa zúčastní večere, ktorej účelom 
je získavanie finančných 
prostriedkov na politické účely, a 
náklady vyúčtuje v cestovnej 
správe.

Nadriadená rozosiela e-maily 
svojim priamym podriadeným so 
správami snažiacimi sa získať 
podporu pre jej ujca, ktorý 
kandiduje do miestnej politickej 
funkcie. Nalieha na nich, aby 
prispeli na jeho kampaň.

Politik odchádza do dôchodku a 
usporiada rozlúčkový večierok. 
Príspevky sa použijú na zaplatenie 
jeho dlhov z posledných volieb. 
Spoločnosť Eaton kupuje pre 
zúčastnených zamestnancov stôl.

Riaditeľ závodu umožní politikovi 
umiestniť znak kampane na 
nehnuteľnosť spoločnosti Eaton.

Správne
Miestne zákony umožňujú 
podnikom prispievať politickým 
kandidátom. Spoločnosť Eaton 
neprispieva.

Stranícky funkcionári požiadajú o 
prehliadku zariadenia spoločnosti 
Eaton. Pred odpoveďou na žiadosť 
riaditeľ závodu požiada o radu 
právne oddelenie alebo prvého 
viceprezidenta spoločnosti Eaton 
pre verejné a občianske 
záležitosti. 

Vedúci pracovníci spoločnosti 
Eaton dávajú prednosť 
príspevkom miestnym školám. Po 
overení, či je to zákonné a 
povolené, vysvetlia 
zamestnancom, prečo je to pre 
spoločnosť Eaton a spoločenstvo 
dôležité.

Vedúci pracovník kontroluje 
cestovnú správu a zistí výdavky z 
politického zhromaždenia. Vedúci 
pracovník správu neschváli a 
porozpráva sa so zamestnancom 
o zásadách spoločnosti Eaton 
týkajúcich sa politických 
príspevkov.

Otázka: Môžem použiť automobil spoločnosti na jazdu nášho starostu 
na výročnej prehliadke?

Odpoveď: Nie, použitie automobilov spoločnosti na podporu politických 
kandidátov nie je povolené.

Otázka: Nadriadený ma požiadal, aby som finančne prispel jednému 
kandidátovi. Uistil ma, že nie som povinný prispieť, ale cítim 
tlak, aby som vyhovel. Ako mám postupovať?

Odpoveď: Zamestnanci spoločnosti Eaton nesmú naliehať na ostatných 
zamestnancov, aby podporili politickú stranu alebo kandidáta.  Ak je 
pre vás nepríjemné porozprávať sa o tom s nadriadeným alebo iným 
vedúcim pracovníkom, spojte sa s oddelením pre ľudské zdroje 
alebo kanceláriou pre etiku a dodržiavanie.
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Usilujeme sa o globálne vedúce postavenie v oblasti 
ochrany zdravia a bezpečnosti našich zamestnancov 
a ochrany životného prostredia.

Životné prostredie, 
zdravie a 
bezpečnosť12
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Bezpečnosť zamestnancov
Sme presvedčení, že bezpečnosť a zdravie našich zamestnancov je najdôležitejšie. 
Snažíme sa predchádzať nehodám, zraneniam a chorobám z povolania a 
podporovať zdravý a bezpečný životný štýl našich zamestnancov a ich rodín.

Dodržiavanie
Na celom svete máme štruktúru ľudí, zásady a postupy na riadenie v oblasti 
životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré sú navrhnuté tak, aby 
zaručili dodržiavanie zodpovedných postupov v oblasti životného prostredia, 
bezpečnosti a ochrany zdravia a proaktívneho hlásenia nehôd a reakcií na nehody. 
Táto štruktúra sa vzťahuje na prevádzku aj na výrobky, ktoré vyrábame. Snažíme 
sa dodržiavať a prekračovať zákonné požiadavky v súlade so záväzkom 
spoločnosti Eaton rešpektovať a dodržiavať zákony, pravidlá a predpisy platné pre 
naše podnikanie na celom svete. Pracujeme na vytvorení kultúry „bez nehôd“ a 
postupnom zvyšovaní našej výkonnosti v oblasti životného prostredia, 
bezpečnosti a ochrany zdravia prostredníctvom zavádzania systému riadenia 
životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia spoločnosti Eaton, v ktorom 
sa pre všetky zariadenia na celom svete stanovuje jednotný systém noriem 
výkonnosti v oblasti životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia. Na 
hodnotenie a overenie našich kritérií výkonnosti v oblasti životného prostredia, 
bezpečnosti a ochrany zdravia využívame kvalifikované a nezávislé tretie strany.

Starostlivosť o životné prostredie
Náš záväzok voči životnému prostrediu prekračuje dodržiavanie zákonov a 
rozširuje sa o viaceré aktivity určené na redukciu environmentálnej stopy, ktorú 
zanechávajú naše prevádzky, výrobky a dodávateľský reťazec. V našich 
prevádzkach sa tento záväzok odráža v snahe zabrániť znečisťovaniu životného 
prostredia, obmedzovať emisie skleníkových plynov a chrániť prírodné zdroje 
– toto úsilie je začlenené do záväzkov nášho dodávateľského reťazca. Naše 
výrobky navrhujeme s ohľadom na životné prostredie (napríklad s ohľadom na 
suroviny a energetickú účinnosť) a v ich konštrukcii zohľadňujeme vplyv 
životnosti. Tieto úsilia spoločne podporujú celkový model udržateľného podnikania 
spoločnosti Eaton.

Customers, suppliers and contractors
Svojich zákazníkov, dodávateľov a zmluvných partnerov spájame tak, aby sme 
zaručili dodržiavanie zásad, podporovali bezpečnosť, redukovali našu kolektívnu 
stopu v životnom prostredí a vyvíjali udržateľné riešenia výziev v oblasti životného 
prostredia a správy spotreby energie.
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 Otázky
Otázka: Môj najlepší priateľ pracuje s vysokozdvižným vozíkom v mojej 

zmene. Minulú noc náhodne zavadil o sud s olejovým odpadom 
a časť odpadu sa rozliala po dlážke. Pomohol som mu to 
vyčistiť a nikto si nič nevšimol. Priateľ bol už niekoľkokrát 
varovaný kvôli nedisciplinovanej jazde a keby sa rozliatie 
ohlásilo, mohol by prísť o zamestnanie. Čo mám robiť?

Odpoveď: Vyjadrite svoje porozumenie a povedzte mu, že rozliatie sa musí 
ohlásiť. Ak to neurobí, ohláste rozliatie nadriadenému, miestnemu 
vedúcemu pracovníkovi pre životné prostredie, bezpečnosť a 
ochranu zdravia alebo právnemu oddeleniu.

Otázka: Pracujem v priestore, kde sa musia používať bezpečnostné 
topánky. Vedúci pracovník pre životné prostredie, bezpečnosť a 
ochranu zdravia oznámil, že v rozpočte nie sú peniaze na 
topánky. Čo mám robiť?

Odpoveď: Požiadajte o pomoc riaditeľa závodu, linku pre životné prostredie, 
bezpečnosť a ochranu zdravia podniku alebo právne oddelenie.

Otázka: Opravu stroja v našom zariadení vykonávajú zmluvní partneri. 
Som strojník a všimol som si, že jeden zo zmluvných partnerov 
nedodržiava zabezpečovacie postupy stroja. Mal by som niečo 
povedať? 

Odpoveď: Požiadajte zmluvného partnera, aby kvôli vlastnej bezpečnosti 
prestal pracovať. Potom situáciu ohláste nadriadenému alebo 
miestnemu pracovníkovi pre životné prostredie, bezpečnosť a 
ochranu zdravia.

Otázka: Náš závod využíva na galvanizovanie externého dodávateľa. 
Nedávno som navštívil ich prevádzku a videl som rozliate 
kaluže chemikálií z ich závodu odtekajúce do neďalekého 
potoka. S týmto dodávateľom máme dlhodobé a dobré vzťahy. 
Mal by som niečo povedať?

Odpoveď: Áno, spýtajte sa dodávateľa na rozliate kaluže a čo robia, aby únik 
zastavili. Situáciu ohláste aj vedúcemu pracovníkovi pre životné 
prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia a právnemu oddeleniu, 
aby mohli určiť správny postup.

Otázka: Videl som, že v iných oddeleniach nášho závodu sa správajú 
nebezpečne. Je namieste, aby som sa ozval?

Odpoveď: Každý zamestnanec zodpovedá za udržiavanie bezpečného 
pracovného prostredia. Každé nebezpečné chovanie ohláste 
nadriadenému alebo miestnemu pracovníkovi pre životné prostredie, 
bezpečnosť a ochranu zdravia.

Otázka: Prečo dodržiavame bezpečnostné normy, ktoré sú prísnejšie 
ako miestne požiadavky, keď naši konkurenti dodržiavajú len 
miestne požiadavky?

Odpoveď: Spoločnosť Eaton chráni zamestnancov presadzovaním súboru 
globálnych noriem pre životné prostredie, ochranu zdravia a 
bezpečnosť, a to aj v prípade, keď sú tieto normy niekedy prísnejšie 
ako miestne požiadavky.
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Príklady

Nesprávne 
Pracovník obsluhujúci stroj sa 
rozhodne, že v závode je príliš 
horúco na to, aby nosil 
bezpečnostné okuliare.

Vedúci pracovník spustí novú 
lakovaciu linku, ktorá emituje látky 
znečisťujúce ovzdušie a odpadovú 
vodu, pritom nezískal požadované 
štátne povolenia ani licencie.

Pracovník obsluhujúci stroj s 
cieľom skrátiť čas potrebný na 
dokončenie objednávky zákazníka 
nedodržiava zabezpečenie stroja.

Riaditeľ závodu neschváli nákup 
časti zariadenia na reguláciu 
znečistenia ovzdušia, ktoré je 
potrebné na dodržanie emisných 
predpisov, aby mohol zvýšiť výkaz 
o hospodárskych výsledkoch 
závodu.

Správne
Do spoločnosti nastúpi nový 
pracovník obsluhujúci stroj. Ako 
súčasť zaučenia absolvuje 
školenie o bezpečnostných 
protokoloch stroja a povinnom 
osobnom ochrannom vybavení.

Zamestnankyňa v závode spadne 
a zraní sa. Upozorní nadriadeného, 
dodrží povinný postup ohlasovania 
a podrobí sa lekárskemu 
ošetreniu.

Zákazník zakáže, aby ich výrobok 
a balenie výrobku obsahovali 
určité chemikálie. Tím vývoja 
výrobku spolupracuje s výrobnými 
technikmi a dodávateľským 
reťazcom, aby sa zaručilo, že 
výrobok nebude obsahovať 
zakázané chemikálie.

Riaditeľ závodu zabezpečí, že v 
závode sa pri zavádzaní nového 
výrobku, postupu, časti zariadenia 
alebo suroviny dodržia postupy 
upravené s ohľadom na životné 
prostredie, bezpečnosť a ochranu 
zdravia, aby sa zaručila 
bezpečnosť personálu.
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Ako od zamestnanca spoločnosti Eaton sa od vás 
očakáva, že:
•	si	prečítate	Etický	kódex,	zoznámite	sa	s	ním	a	

budete ho dodržiavať,
•	požiadate	o	pomoc,	keď	si	nebudete	istí,	či	je	

vaše rozhodnutie alebo činnosť etická či zákonná,
•	sa	budete	zúčastňovať	vzdelávania	a	školení	z	

etiky a dodržiavania, 
•	pochopíte,	že	vám	môže	vzniknúť	povinnosť	

ihneď ohlásiť každú činnosť, ktorá podľa vášho 
názoru porušuje Etický kódex,
•	budete	spolupracovať	so	zástupcami	spoločnosti	

Eaton, ktorí vedú vnútropodnikové vyšetrovanie
•	a	na	požiadanie	potvrdíte	svoju	povinnosť	

dodržiavať Etický kódex.
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Okrem toho, ak ste vedúci pracovník spoločnosti Eaton, očakáva 
sa od vás, že:

• budete slúžiť príkladom tak slovami, ako aj chovaním,
• budete podporovať otvorenú a úprimnú obojstrannú komunikáciu so 

svojimi zamestnancami, budete ich povzbudzovať, aby predkladali otázky 
a problémy týkajúce sa etických záležitostí, a oznámite im hneď, ako sa 
problém vyrieši,

• oceníte a budete podporovať každého zamestnanca, ktorý sa prihlási s 
určitým problémom alebo ohlási potenciálne porušenie predpisov, a 
nepripustíte voči nemu žiadnu odvetu,

• zaručíte pohotové zavedenie plánu akcií určených na riešenie rizík s 
dodržiavaním,

• budete podporovať zásady a postupy spoločnosti Eaton určené na 
zabránenie a zisťovanie neetického a nezákonného jednania,

• zabezpečíte školenia a informovanie zamestnancov o zásadách, postupoch 
a etických rizikách a rizikách nedodržiavania, ktoré platia pre ich funkcie

• a každoročne potvrdíte, že vaši priami podriadení absolvovali školenie z etiky.

Dôsledky porušenia Etického kódexu
Zamestnanci, ktorí nedodržia Etický kódex, môžu byť potrestaní vrátane 
ukončenia pracovného pomeru. Konanie zakázané Etickým kódexom môže viesť 
aj k občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti.

Medzi tieto priestupky patrí:
• činnosť, ktorá porušuje Kódex,
• vyžadovanie od druhých, aby porušili Kódex,
• odmietanie spolupráce pri vyšetrovaní, ktoré vedú zástupcovia 

spoločnosti Eaton,
• odveta zamestnancovi za to, že v dobrej viere ohlásil porušenie alebo 

možné porušenie Kódexu alebo za spoluprácu pri vyšetrovaní etického 
problému 

• a zamlčovanie alebo neohlásenie akejkoľvek činnosti, ktorá podľa vášho 
názoru porušuje Etický kódex.

Nátlak nadriadeného alebo požiadavky vyvolané obchodnými podmienkami 
neospravedlňujú nedodržiavanie Etického kódexu z vašej strany.



Príklad

Nesprávne
Nadriadený zistí, že zamestnanec 
sfalšoval cestovnú správu a nič 
nepodnikne.

Správne
Vedúci pracovník sa stretne so 
zamestnankyňou, aby jej osobne 
poďakoval za to, že sa ozvala a 
upozornila na vážny problém s 
kvalitou a zachránila spoločnosť 
od možnej zodpovednosti a straty 
povesti.

 Otázka

Otázka: Myslím si, že v našom závode môžeme mať potenciálny 
problém s kvalitou. Nepoznám však spoľahlivo fakty alebo si 
nie som istý, či sa jedná o etický problém. Mám aj tak tento 
problém predložiť?

Odpoveď: Očakávame, že problémy, ako je tento, budete hlásiť nadriadenému, 
aby mohol situáciu napraviť, kým sa stane vážnou. Nemusíte 
zisťovať ani poznať všetky fakty. Chceme len, aby ste mali dobré a 
poctivé úmysly. Vo väčšine prípadov vám nadriadený môže pomôcť 
porozumieť všetkým faktom alebo bude s vami spolupracovať na 
riešení problémov.
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Na dnešnom globálnom trhu často nie je jednoduché 
vyrovnávať sa s novými úlohami, pred ktorými stojí 
naša organizácia, ani vedieť, ako riešiť všetky zložité 
situácie. Nikto nepozná odpoveď na všetko. Vieme 
však, že k najlepším odpovediam sa dospeje v 
organizácii, ktorá sa usiluje o dodržiavanie svojich 
zásad a hodnôt a o vytváranie prostredia, ktoré 
podporuje eticky správne jednanie. Nikdy sa nebojte 
položiť otázku, predložiť problém alebo ohlásiť otázne 
jednanie alebo obchodnú prax.
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Správne etické rozhodnutia nie sú vždy jednoznačné. Odpovede nie sú vždy 
zrejmé ani jednoduché. Čo keď stojíte pred ťažkou voľbou? Ako pomôcku pri 
rozhodovaní vám odporúčame, aby ste si prečítali Etický kódex a tohto 
sprievodcu a potom si položili tri nasledujúce otázky:

Ak máte i naďalej pochybnosti, prerokujte záležitosť so svojím nadriadeným. 
Často je vaším najlepším zdrojom a najlepšie pozná vašu každodennú 
zodpovednosť. Ak je pre vás nepríjemné predložiť záležitosť nadriadenému alebo 
ste ju už predložili a doteraz nebola vyriešená, k dispozícii máte ďalšie možnosti:

• iný vedúci pracovník v organizácii, oblasti alebo sektore, 
• oddelenie pre ľudské zdroje alebo zástupca kolektívu (najmä v prípade 

problémov na pracovisku ako sú mzdy, príspevky, disciplína a pracovný 
postup),

• miestni vedúci alebo vedúci špeciálnych oddelení (ako je oddelenie 
kvality alebo zásobovací reťazec),

• právne oddelenie
• a kancelária pre etiku a dodržiavanie.

• Nebude mi vadiť, keď budem vysvetľovať svoje jednanie nadriadenému?
• Budem hrdo rozprávať svojim rodinným príslušníkom a priateľom o 

svojom jednaní?
• Nebude mi vadiť, keď budú o mojom jednaní referovať spravodajské médiá?
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Spojenie s kanceláriou pre etiku a dodržiavanie
Ak sa dodržia miestne zákony, ktokoľvek sa môže otvorene alebo anonymne 
spýtať alebo ohlásiť akékoľvek etické problémy alebo potenciálne či skutočné 
porušenie zákona vrátane akejkoľvek účtovníckej, finančnej, daňovej alebo 
antikorupčnej záležitosti kancelárii pre etiku a dodržiavanie:

• Poštou — pošlite poštovú zásielku na adresu:
 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio  44114 USA

• E-mailom — pošlite e-mail na dresu Ethics@eaton.com alebo použite 
webové formuláre, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke Global Ethics 
(Globálna etika).

• Telefonicky — zavolajte na linku pomoci pre etiku a finančnú 
bezúhonnosť na číslo 800 433 2774 v USA a Kanade. V ostatných 
krajinách volajte na číslo uvedené na miestnom plagáte Etika alebo na 
webovej stránke Global Ethics (Globálna etika) na JOE. Linka pomoci je 
bezplatná a zástupcovia hovoriaci mnohými jazykmi sú k dispozícii 24 
hodín denne 7 dní v týždni. 

• Podpora vo viacerých jazykoch — Ak chcete, môžete svoje problémy 
napísať v rodnom jazyku a zaslať na jednu z adries uvedených vyššie. Váš 
list alebo e-mail preložíme.

Čo môžete očakávať, keď sa spojíte s kanceláriou pre etiku a 
dodržiavanie
Bez ohľadu na metódu, ktorú použijete na predloženie hlásenia alebo otázky, 
môžete očakávať, že:

• vaše hlásenie, problém či otázka sa bude brať vážne a bude prerokované 
rýchlo, diskrétne a profesionálne,

• v prípade potreby vám poskytneme prekladateľské služby,
• každé predložené hlásenie alebo problém sa bude vyšetrovať alebo, ak to 

bude vhodné, oznámi sa oddeleniu pre ľudské zdroje alebo sa postúpi 
iným vnútorným zdrojovým kanálom na odpoveď alebo sledovanie, 
vyšetrovanie bude vykonané rýchlo,

• dôvernosť vašej totožnosti bude zachovaná v najvyššej možnej miere, 
ktorá umožní riadne vyšetrenie,

• informácie týkajúce sa hlásenia a vyšetrovania budú uložené v súlade s 
platnými zákonmi a sprístupnia sa len jednotlivcom, ktorí sa s týmito 
informáciami musia zoznámiť,

• ak si prajete a je to v súlade s miestnymi zákonmi, môžete zostať v 
anonymite, ak zostanete v anonymite, vaše pôsobisko a telefónne číslo 
sa nebude dať zistiť ani vystopovať, anonymita však skomplikuje 
vyšetrovanie obvinenia a riešenie všetkých vašich problémov,

• možné priestupky alebo nesprávne konanie, ak sa preukáže, sa vyrieši 
pohotovou a účinnou akciou, ak to bude vhodné a budeme mať vaše 
kontaktné informácie, budeme vás informovať o výslednom riešení.
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Spoločnosť Eaton nepripustí žiadnu odvetu ani trest 
pre žiadneho zamestnanca, ktorý v dobrej viere 
predloží problém alebo hlásenie alebo pomáha pri 
vyšetrovaní hlásenia. Každý zamestnanec, ktorý sa 
pomstí inému za ohlásenie alebo pomoc pri 
vyšetrovaní, môže byť potrestaný vrátane ukončenia 
pracovného pomeru. Ak máte pocit, že sa proti vám 
podnikajú odvetné opatrenia za hlásenie alebo 
pomoc pri vyšetrovaní etického problému, ihneď sa 
obráťte na nadriadeného, oddelenie pre ľudské 
zdroje alebo viceprezidenta pre etiku a dodržiavanie. 
Každý zamestnanec, ktorý zlomyseľ ne použije linku 
pomoci na ohlásenie falošných informácií, môže byť 
potrestaný vrátane ukončenia pracovného pomeru.



 Otázky

Otázka: Náš Kódex určuje, že proti zamestnancom sa nepodnikajú 
odvetné opatrenia za ohlásenie v dobrej viere. Čo znamená v 
dobrej viere?

Odpoveď: Zamestnanci jednajú v dobrej viere, keď sú presvedčení, že 
ohlásením poskytujú pravdivé informácie. Inými slovami, majú dobré 
a poctivé úmysly. To neznamená, že musia mať pravdu. Ak si nie ste 
istí, či máte predložiť hlásenie, požiadajte o pomoc nadriadeného 
alebo kanceláriu pre etiku a dodržiavanie.

Otázka: Mám obavy, či niekto nepoužije linku pomoci, aby ma falošne 
obvinil.  Prečo sa vážne zaoberáme anonymnými hláseniami?

Odpoveď: Všetky hlásenia podané prostredníctvom linky pomoci sa berú 
vážne. Zamestnanci potrebujú dôveryhodný zdroj pre prípady, keď 
im nie je príjemné identifikovať sa, ako je napríklad situácia, ktorá sa 
týka nadriadeného. Každý zamestnanec, ktorý zlomyseľne použije 
linku pomoci na ohlásenie falošných informácií, však môže byť 
potrestaný vrátane ukončenia pracovného pomeru.

Otázka: Ohlásil som vážny problém kancelárii pre etiku a dodržiavanie, 
ale nikto sa so mnou nespojil kvôli tomu, čo sa stalo. Prečo?

Odpoveď: Ak ste hlásenie predložili anonymne, možno nevieme, ako sa s vami 
spojiť. Ak sa s vami spojíme, možno s vami môžeme zdieľať len 
obmedzené informácie o výsledkoch vzhľadom na ochranu 
osobných údajov alebo iné dôvody vyplývajúce z dôvernosti. Ak je to 
pre vás dôležité, zavolajte na linku pomoci a spýtajte sa, či bola 
záležitosť vyriešená.

Otázka: Ak mám obavy, musím ich pred zavolaním na linku pomoci 
alebo kontaktom s kanceláriou pre etiku a dodržiavanie 
predložiť nadriadenému alebo inému miestnemu vedúcemu 
pracovníkovi?

Odpoveď: V ideálnom prípade vám nadriadený alebo iný miestny vedúci 
pracovník najlepšie pomôže s problémom. Ak sa však nechcete 
najprv rozprávať s nadriadeným ani postupovať po služobnej línii, 
použite linku pomoci alebo sa spojte s kanceláriou pre etiku a 
dodržiavanie.
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Informácie špecifické pre krajinu

V tomto sprievodcovi uvádzame linku pomoci ako jeden z 
viacerých zdrojov, ktoré môžete použiť na získanie rady alebo 
ohlásenie nesprávneho konania alebo iných situácií, ktoré 
môžu porušovať Etický kódex alebo môžu byť v rozpore s 
našimi hodnotami. Na ohlásenie svojich obáv nemusíte 
použiť linku pomoci. 

Niektoré miestne zákony naopak obmedzujú prípady, ktoré 
môžete ohlásiť prostredníctvom linky pomoci na finančné, 
účtovné, bankové, antikorupčné a iné vážne záležitosti. 
Predstaviteľ linky pomoci vás môže aj požiadať, aby ste sa 
predstavili. Ak sa na vás vzťahujú tieto zákony, v sprievodcovi 
je uvedené upozornenie týkajúce sa konkrétnej krajiny. Na 
všetky odkazy na používanie linky pomoci v tomto 
sprievodcovi a súvisiacich materiáloch sa vzťahujú 
obmedzenia uvedené v upozornení. Ak máte otázky, 
požiadajte o vysvetlenie vedúceho pracovníka pre ľudské 
zdroje alebo kanceláriu pre etiku a dodržiavanie.
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S cieľom demonštrovať, že etické normy spoločnosti 
Eaton	sú	aktuálne	a	majú	najvyššiu	úroveň,	
spoločnosť Eaton založila kanceláriu na kontrolu a 
riadenie programu pre etiku a dodržiavanie. 
Kanceláriu riadi viceprezident pre etiku a 
dodržiavanie a je pod najvyšším dohľadom 
kontrolného výboru správnej rady. Úlohou kancelárie 
je zaručiť, že etické zásady a hodnoty spoločnosti 
Eaton sa na konzistentnom základe integrujú do 
obchodnej praxe na celom svete. Pri plnení tejto 
úlohy kancelária závisí od angažovanosti a podpory 
všetkých zamestnancov, vedúcich pracovníkov a 
vyšších vedúcich pracovníkov.

Kancelária pre globálnu  
etiku a dodržiavanie
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K aktivitám a povinnostiam kancelárie patrí:

• podpora vedúcich pracovníkov 
pri zabezpečovaní efektívneho, 
vecného a dôkladného 
etického školenia a správ pre 
zamestnancov,

• poskytovanie a dohľad nad 
školením a správami v oblasti 
dodržiavania,

• pravidelná kontrola a 
stanovenie priorít rizík 
porušovania zákonov a zásad 
spoločnosti Eaton a sledovanie 
aktivít na kontrolu týchto rizík,

• sledovanie a kontrola 
programu etiky a dodržiavania 
a pravidelné hodnotenie 
efektívnosti programu,

• riešenie a sledovanie etických 
problémov a problémov s 
dodržiavaním a poskytovanie 
informácií o hlavných 
kritériách,

• ponúkanie pomoci pri 
problémoch a prioritách, ktoré 
sa vyskytnú,

• poskytovanie anonymných a 
dôverných kanálov na 
ohlasovanie pre zamestnancov 
a tretie strany, na predkladanie 
problémov a ohlasovanie 
nesprávneho konania a 
porušovania zákonov, zásad 
alebo etického kódexu,

• správa hlásení 
prostredníctvom linky pomoci,

• dozor nad vyšetrovaním 
etických problémov a v 
prípade potreby úprava 
programu etiky a dodržiavania

• a pravidelné stretnutia s 
dozornou radou a kontrolným 
výborom správnej rady a 
hlásenia o problémoch v 
oblasti etiky a dodržiavania a 
stave programu.
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Poznámky



Ak sa dodržia miestne zákony, ktokoľvek sa môže otvorene alebo 
anonymne spýtať alebo ohlásiť akékoľvek etické problémy alebo 
potenciálne či skutočné porušenie zákona vrátane akejkoľvek 
účtovníckej,	finančnej,	daňovej	alebo	antikorupčnej	záležitosti	kancelárii	
pre etiku a dodržiavanie:

• Poštou:    • E-mailom: Ethics@eaton.com 
  VP, Ethics and Compliance
  Eaton Corporation
  1111 Superior Ave.
  Cleveland, Ohio  44114 USA

• Telefonicky: Linka pomoci je bezplatná a zástupcovia hovoriaci mnohými 
jazykmi sú k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ak vaša krajina nie je 
uvedená v tomto zozname (alebo ak sa vyskytnú problémy s telefónnymi 
číslami uvedenými nižšie), ďalšie informácie nájdete na miestnom plagáte Etika 
alebo na webovej stránke Global Ethics (Globálna etika) na JOE.

Rakúsko* 0800.295.342
Brazília 0800.891.4212
Kanada 800.433.2774
Čína (Unicom) 10.800.711.1122 
Čína (Čína Telecom) 10.800.110.1046
Česká republika* 800.143.861
Dominikánska republika* 800.320.0821
Nemecko* 0800.181.9146
India 000.800.100.1499
Taliansko 800.789343
Mexiko 001.888.667.6799
Holandsko * 0800.022.2042
Poľsko* 0.0.800.111.1664
Taiwan* 00801.10.4366
Spojené kráľovstvo 0808.234.9987
USA 800.433.2774

• Online: www.eaton.com/ethics

Spojenie s kanceláriou  
pre etiku a dodržiavanie 

*Mobilné služby spojenie nezabezpečia. V prípade problémov použite pevnú linku.
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