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Etický kódex pre dodávateľov spoločností patriacich do skupiny
COLAS na Slovensku
Spoločensky zodpovedné podnikaníe a dodržiavanie zákonov je

v skupme COLAS neoddelíteľnou

súčasťou fíremnej a ríadiacej kultúry. Preto sa nasledujúce požíadavky vzťahujú na všetkých
dodávateľov spoločností patriacích do skupiny COLAS na Slovensku (ďalej ako „Skupina COLAS na
Slovensku“).

Zákony a smernice
Dodávatelia sú povinní dodržiavať platné zákony a smernice tých krajĺn, kde podnikajú.

Korupcia
Každá forma korupcie a úplatkárstva je zakázaná, vrátane aktívneho aj pasĺvneho podplácania.
Žiadny zamestnanec nesmje ponúknuť, dat alebo prijať dar alebo platbu, ktorá je alebo by mohla byť
považovaná za úplatok. Každá žiadosť o úplatok alebo ponuka úplatku musĺ byt odmietnutá a
okamžite nahlásená vedeniu.

Čestná hospodárska sút‘až
Dodávatelía Skupiny COLAS na Slovensku vykonávajú svoju obchodnú činnost v súlade s pravidlami
čestnej a spravodlivej hospodárskej súťaže a tiež v súlade s platnými ustanoveniami predpisov
regulujúcich hospodársku súťaž.

Nútená práca
Každá forma nútenej práce je zakázaná, vrátane práce vynútenej za účelom zaplateníe dlhov.

Detská práca
Každá forma detskej práce je zakázaná. Pokiaľ miestne zákony nestanovujú vyššie vekové limity,
žiadna osoba mladšia ako je vek ukončenia povinnej školskej dochádzky alebo mladšia ako 1 5 rokov
nesmie byť zamestnaná. Zamestnanci mladŠĺ ako 18 rokov nesmú vykonávať rizikovú prácu a möžu
mať zakázanú prácu v noci s ohľadom na ich vzdelávacie potreby.

Obt‘ažovan je
Ľudská döstojnosť, súkromie a osobné práva každého jednotlivca musia byť rešpektované.
Zamestnanci nesmú byť objektom fyzických trestov alebo fyzického, sexuálneho, psychologického či
verbálneho obťažovania alebo zneužĺvania.
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