
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predhovor konateľa 

Vážení dodávatelia, 
 

v rámci stratégie vlastníka/prevádzkovateľa našej spoločnosti sme do našej práce vložili 
maximálne úsilie, aby sme sa stali dlhodobým partnerom našich klientov ─ takým, od ktorého 
môžu byť závislí a ktorému môžu dlhodobo dôverovať. Túto misiu by sme nemohli splniť bez 
našich dodávateľov a ostatných partnerov, ktorí zohrávajú v našej činnosti dôležitú úlohu. 
Dokázali sme si s vami vybudovať naozaj silné ─ a etické ─ vzťahy, a to na základe hodnôt, ktoré 
spoločne zdieľame. 

Vzhľadom na to, že CTP je v súčasnosti verejne obchodovateľnou spoločnosťou, veríme, že 
je nevyhnuté, aby sme svoje hodnoty kodifikovali, pretože tvoria základný kameň nášho 
záväzku v ekologickej a sociálnej oblasti a oblasti riadenia skupiny. Od našich dodávateľov 
očakávame, že pri dodávaní materiálov, výrobkov a služieb budú konať starostlivo a v súlade 
s našimi hodnotami. Pozývame vás, aby ste sa k nám pripojili na našej ceste k trvalej 
udržateľnosti, pretože na to, aby sme dosiahli tento cieľ, potrebujeme vaše maximálne 
odhodlanie a podporu. 

V prílohe nájdete Etický kódex dodávateľov skupiny CTP, ktorý predstavuje najnižší štandard 
správania všetkých dodávateľov skupiny CTP v rámci ekologických a sociálnych princípov a 
princípov riadenia skupiny. 

Ak si priložený etický kódex prečítate a budete pokračovať v práci pre CTP vo svojej oblasti, 
budeme to považovať za váš súhlas a potvrdenie našich smerníc. 

Ďakujeme vám za nepretržitú podporu a tešíme sa na ďalšiu dlhodobú spoluprácu. 
 

S úctou, 
 
 

Remon L. Vos 
konateľ 
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O nás Čím sa zaoberáme? 

Skupina CTP ponúka komplexné služby komerčného developera nehnuteľností, 
ktorý pôsobí v celom regióne strednej a východnej Európy a v ďalších krajinách. 
Navrhujeme, staviame a riadime trvalo udržateľné obchodné parky s využitím 
špičkovej technológie a materiálov na dosiahnutie čo najmenšej možnej 
ekologickej stopy. Všetky naše činnosti pozitívne prispievajú komunitám v 
krajinách, kde pôsobíme. 

Naša misia 

Našou misiou je poskytovanie trvalo udržateľných stavebných riešení s čo 
najmenším možným ekologickým dopadom. Veríme, že zabezpečovaním 
trvalej udržateľnosti a ochranou životného prostredia prispievame k lepšej 
budúcnosti nielen pre našich zákazníkov a pre nás samotných, ale aj pre 
komunity v oblastiach, kde pôsobíme. Dali sme si za cieľ stať sa do roku 2023 
lídrom nášho odvetvia v oblasti prechodu na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku a 
dosiahnuť čistú nulovú emisiu oxidov uhlíka. 

Túto misiu by sme nemohli splniť bez našich dodávateľov a ostatných 
partnerov, ktorí zohrávajú v našej činnosti dôležitú úlohu. Od našich 
dodávateľov očakávame, že pri dodávaní materiálov, výrobkov a služieb budú 
konať starostlivo a v súlade s našimi hodnotami. Pozývame ich, aby sa k nám 
pripojili na našej ceste k trvalej udržateľnosti, pretože na to, aby sme dosiahli 
tento cieľ, potrebujeme ich maximálne odhodlanie a podporu. 

Naše najdôležitejšie hodnoty 

Skupina CTP si cení dodržiavanie predpisov a svoju činnosť vykonáva v 
súlade so všetkými príslušnými zákonmi a nariadeniami. Vykonávame 
pravidelné monitorovanie, prispôsobujeme sa najnovším priemyselným 
normám a dodržiavame najlepšie postupy vo všetkých krajinách nášho 
pôsobenia. 

Vážime si etické správanie, a to rovnako pri podnikaní, ako aj na pracovisku. Vo 
vzťahoch s tretími osobami, ako aj medzi sebou, postupujeme spravodlivo, 
čestne a pravdivo. Podporujeme objektívne obchodné prostredie a odsudzujeme 
akúkoľvek predpojatosť. 

Ceníme si rešpekt voči prirodzenému prostrediu. Podporujeme informovanosť 
o životnom prostredí a zapájame sa do rôznych iniciatív v oblasti trvalej 
udržateľnosti, ako je zalesňovanie. Propagujeme uvedomelé používanie 
energií a využívanie trvalo udržateľných zdrojov materiálov. Naše budovy sú. 
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dôkladne navrhnuté ako komplexné ekosystémy, aby trvalo zabezpečovali 
svoju udržateľnosť a mali nízky dopad na životné prostredie V CTP si vážime 
sociálne zodpovedné správanie. Snažíme sa byť „dobrým susedom“, 
zapájame sa do činností a podporujeme rôzne aktivity, ktoré nám pomáhajú 
pozitívne ovplyvňovať komunity a spoločnosť. Podporujeme širokú paletu 
komunitných organizácií, ktoré sa zameriavajú najmä na zabezpečovanie 
vzdelávacích príležitostí pre deti a mládež zo sociálne slabších pomerov a 
iných ľudí v núdzi. 

 

Účel a 
oblasť 

Etický kódex dodávateľov skupiny CTP vychádza z etického kódexu skupiny 
CTP a iných predpisov týkajúcich sa riadenia skupiny, ktoré sú dostupné na 
našom webovom sídle: https://www.ctp.eu/. Účelom Etického kódexu 
dodávateľov skupiny CTP je zadefinovať najnižší štandard správania 
všetkých dodávateľov skupiny CTP v rámci ekologických a sociálnych hodnôt 
a hodnôt riadenia skupiny. Tento etický kódex dodávateľov neslúži na riešenie 
každej možnej situácie, s ktorou sa dodávatelia môžu v rámci spolupráce so 
skupinou CTP stretnúť; poskytuje len usmernenie a stanovuje zásady 
odrážajúce naše hodnoty v oblastiach: 
 

EKOLOGICKÁ SOCIÁLNA  OBLASŤ RIADENIA 

rešpekt voči 
prirodzenému 
prostrediu 

rešpektovanie ľudských práv protikorupčné 
správanie 

ochrana pred znečisťovaním netolerovanie nútenej 
a detskej práce pohostinnosť a dary 

využívanie trvalo 
udržateľných zdrojov 
materiálov 

 

 

včleňovanie do spoločnosti prevencia legalizácie 
príjmov z trestnej činnosti 

sloboda združovania vyhýbanie sa konfliktu 
záujmov 

spravodlivé pracovné  
podmienky spravodlivá konkurencia 

a trhové ceny 

bezpečnosť práce dodržiavanie mlčanlivosti 
a ochrana osobných údajov 

fyzické a duševné zdravie 
 

 

Skupina CTP podniká v súlade so zákonom a v rámci integrity. Sme 
odhodlaní v plnej miere dodržiavať všetky príslušné zákony, nariadenia a 
pravidlá (vrátane interných kódexov, usmernení a najlepších postupov 
skupiny CTP), ktoré sú platné vo všetkých príslušných krajinách, kde 
pôsobíme. Zároveň si ceníme dôveryhodných obchodných partnerov, ktorí 
rovnako vykonávajú svoju činnosť v súlade so všetkými príslušnými zákonmi 
a nariadeniami, priemyselnými normami a najlepšími postupmi. Ak sa 
dozvieme o porušení zákonov, pravidiel alebo predpisov, konáme tak, aby 
sme daný problém nielen vyriešili, ale aj zabránili jeho opätovnému výskytu v 
budúcnosti. 

Očakávame od vás, že ako náš dodávateľ že budete v plnej miere dodržiavať 
všetky príslušné zákony, nariadenia a pravidlá (vrátane interných kódexov, 
usmernení a najlepších postupov), ktoré sa vzťahujú na vašu obchodnú činnosť 
alebo ju ovplyvňujú. Vaše konanie musí byť v súlade s našimi najvyššími etickými 
a právnymi normami. Očakáva sa od vás, že nebudete tolerovať neetické 
správanie v žiadnej podobe a že s nami prekonzultujete každú situáciu, kedy sa 
také správanie môže dotknúť spolupráce so skupinou CTP.

http://www.ctp.eu/
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Tento dokument je aj súčasťou nášho nepretržitého úsilia o to, aby mali 
všetky budovy, ktoré postaví alebo spravuje skupina CTP, certifikáty podľa 
noriem BREEAM. 

Keďže náš dodávateľský reťazec zohráva pri dosahovaní našich cieľov dôležitú 
úlohu, vyzývame vás ─ ako nášho dodávateľa, aby ste konali, komunikovali a 
rozhodovali v súlade s našimi hodnotami a očakávaniami podľa tohto etického 
kódexu dodávateľov. 

 

 

 

Ekologická 
oblasť 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rešpekt voči prirodzenému prostrediu 

Skupina CTP sa výrazne stará o dopad našej činnosti na životné prostredie. 
Staviame vysoko účinné budovy, ktoré sú navrhnuté ako komplexné 
ekosystémy, aby dlhodobo zabezpečovali svoju trvácnosť a mali nízky dopad 
na životné prostredie. Okrem toho sa podieľame na rôznych iniciatívach, ktoré 
tieto podmienky pomáhajú zabezpečovať. 

Ako náš dodávateľ ste povinní vykonávať svoju činnosť trvalo udržateľným 
spôsobom a zohľadňovať jej dopad na životné prostredie. Mali by ste 
zabezpečovať informovanosť zamestnancov o ekologických problémoch a 
spôsoboch prevencie negatívneho dopadu. Okrem toho vás vyzývame, aby 
ste sa zapájali do iniciatív v oblasti trvalej udržateľnosti, ktoré pomáhajú 
chrániť životné prostredie a komunity, ktoré sú jeho súčasťou. 

Ochrana pred znečisťovaním 

Skupina CTP vynakladá veľké úsilie na znižovanie negatívneho dopadu 
výroby, skladovania a likvidácie materiálov na životné prostredie. 
Postupujeme v súlade s pravidlami a protokolmi týkajúcimi sa správnej 
manipulácie a skladovania materiálov a neustále hľadáme nové a bezpečné 
riešenia na zabraňovanie znečisťovaniu a dosiahnutie čo najväčšej 
udržateľnosti. 

Očakávame od vás, že ako náš dodávateľ budete dodržiavať všetky príslušné 
pravidlá vzťahujúce sa na manipuláciu s materiálmi, ich skladovanie 
a likvidáciu podľa ich povahy. Okrem toho očakávame, že budete 
uplatňovať preventívne opatrenia voči všetkým typom znečistenia životného 
prostredia tak, aby sa výskyt takého znečistenia znížil na minimum. 

Využívanie trvalo udržateľných zdrojov materiálov (berte na vedomie dopad 
na životné prostredie) 

Skupina CTP sa zaujíma o prírodné zdroje a snaží sa ich ochraňovať 
prostredníctvom rôznych riešení a iniciatív. Zúčastňujeme sa obehového 
hospodárstva, prostredníctvom ktorého znižujeme množstvo odpadu a 
čerpanie zdrojov, pričom zároveň znižujeme a opätovne využívame suroviny 
a recyklujeme výrobky. Našou víziou sú vysoko účinné obehové parky 
poháňané obnoviteľnou energiou s nulovým odpadom a ekologické riešenia, 
ktoré pomáhajú dosiahnuť trvalú udržateľnosť a chrániť životné prostredie. 

Ako náš dodávateľ by ste mali získavať, používať a spotrebúvať prírodné 
zdroje uvedomelo s ohľadom na životné prostredie. Očakávame, že si osvojíte 
základné prvky obehového hospodárstva, ako je recyklácia odpadu, a 
vyzývame vás, aby ste uplatňovali ekologické riešenia všade, kde je to 
možné. Okrem toho by ste mali optimalizovať spotrebu energie na pracovisku  
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Sociálna 
oblasť 
 

 

a podporovať využívanie obnoviteľnej energie. 

Ľudské práva a pracovné podmienky 
 
Rešpektovanie ľudských práv 

Skupina CTP rešpektuje práva jednotlivcov a komunít a pri ich uplatňovaní im 
poskytuje podporu. Sme spoločnosť orientovaná na komunity a duševné 
zdravie ľudí v našej organizácii ako aj mimo nej je pre nás veľmi dôležité. 
Podporujeme sociálnu príslušnosť a rešpekt k ľudským právam tým, že sa 
zapájame do rôznych sociálnych iniciatív zameraných najmä na deti a mládež 
v núdzi. 

Ako náš dodávateľ ste povinní zaobchádzať s ľuďmi dôstojne a dodržiavať 
všeobecné zásady ľudských práv podľa univerzálnych vyhlásení a smerníc 
navrhnutých príslušnými orgánmi. Najmä vás však vyzývame, aby ste chránili 
predovšetkým práva skupín a jednotlivcov, u ktorých hrozí porušovanie ich 
ľudských práv, napr. žien, detí, pracovníkov z iných krajín či zdravotne 
postihnutých. 

Nútená a detská práca 

Skupina CTP je rozhodne proti akejkoľvek forme nelegálneho 
zamestnávania, vrátane povinnej, nútenej a detskej práce, novodobého 
otroctva či obchodovania s ľuďmi. Dištancujeme sa od všetkých nezákonných 
praktík voči zamestnancom, ktoré by mohli porušovať ich ľudské práva 
a práva, ktoré im vyplývajú zo zákonníka práce. 

Očakávame od vás, že ako náš dodávateľ budete mať nulovú toleranciu voči 
všetkým nezákonným formám zamestnávania, vrátane nelegálnych praktík, 
ako je nevyplácanie miezd alebo obmedzovanie pohybu zamestnancov 
zabavením ich dokladov totožnosti. Okrem toho vás vyzývame, aby ste 
zvyšovali informovanosť v tejto súvislosti a zapájali sa do aktivít, ktoré 
prispievajú k prevencii takého konania. 

Včlenenie do spoločnosti 

Skupina CTP považuje ľudí za jedno z najdôležitejších aktív. Veríme, že 
všetci ľudia si zaslúžia rovnaké zaobchádzanie a rešpekt a mali by byť 
včlenení do spoločnosti a vítaní v nej. Podporujeme rôznorodosť 
a odmietame všetky formy diskriminácie na základe pohlavia, veku, 
rodinného stavu, rasy, národnosti, náboženstva, sexuálnej orientácie, 
telesného postihnutia či politických preferencií. 

Očakávame od vás, že ako náš dodávateľ budete na pracovisku rovnako 
podporovať rôznorodosť a odmietať každú formu diskriminácie. Personál 
i manažment by ste mali najímať a povyšovať na základe výkonu, odbornej praxe 
a pracovných výsledkov. Tiež sa od vás očakáva, že nebudete tolerovať 
sexuálne obťažovanie a zneužívanie na pracovisku a prijmete opatrenia, ktorými 
takému konaniu zabránite, aby sa všetci vaši zamestnanci cítili vždy bezpečne 
a začlenene. 

Sloboda združovania 

Skupina CTP podporuje svojich zamestnancov v tvorbe sociálnych skupín, 
aby sa mohli s vedením otvorene rozprávať a zveriť sa mu so svojimi 
nápadmi i obavami. Snažíme sa vytvoriť bezpečné a pohodlné prostredie, kde 
môžu všetci zamestnanci komunikovať bez toho, aby sa báli odsúdenia 
a diskriminácie.
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Ako náš dodávateľ by ste mali podporovať združovanie na účely 
konštruktívnej diskusie o myšlienkach a obavách súvisiacich s pracovnými 
podmienkami a inými pracovnými oblasťami. Vyzývame vás, aby ste vzali do 
úvahy všetky návrhy a obavy, čím zvýšite motiváciu zamestnancov a ich 
pracovné nasadenie. 

Spravodlivé pracovné podmienky (primeraná mzda, výhody, dovolenka) 

Skupina CTP dodržiava všetky príslušné pravidlá a nariadenia platné 
vo všetkých krajinách, kde pôsobí, týkajúce sa pracovnej doby (vrátane 
nadčasov), odpočinku, dovolenky, pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky 
a akéhokoľvek iného príslušného pracovného voľna. 

Očakávame od vás, že ako náš dodávateľ budete poskytovať svojim 
zamestnancom spravodlivú mzdu podľa ich pracovného zaradenia a odbornej 
kvalifikácie, vrátane zamestnaneckých výhod podľa pracovnej zmluvy alebo inej 
mzdovej dohody. Ste tiež povinní rešpektovať ich právo na odpočinok, 
dovolenku, pracovnú neschopnosť alebo materskú dovolenku v zmysle zákona. 

Fyzické a duševné zdravie a bezpečnosť práce 
 

Bezpečnosť práce 

Skupina CTP berie bezpečnosť práce svojich zamestnancov veľmi vážne. 
Dbáme na to, aby bol všetok personál primerane kvalifikovaný a zúčastňoval 
sa pravidelných školení súvisiacich s príslušnou pracovnou pozíciou. Okrem 
toho zabezpečujeme riadnu údržbu mechanizmov a bezpečnostné kontroly 
materiálov, vrátane pravidelnej údržby kancelárskeho vybavenia. 
Kontrolujeme, či majú pracovníci na stavenisku príslušné ochranné pomôcky 
a či sú zavedené a dodržiavajú sa bezpečnostné protokoly, vrátane 
núdzového plánu. 

Očakávame od vás, že ako náš dodávateľ sa budete rovnako starať 
o bezpečnosť svojich zamestnancov na pracoviskách každého druhu. Ste 
povinní kontrolovať, či sa vykonáva pravidelná údržba všetkých elektrických 
zariadení a strojov a či majú zamestnanci primeranú kvalifikáciu a oprávnenie 
na ich používanie. Vyžadujeme, aby ste mali zavedený núdzový plán 
a dodržiavali všetky príslušné bezpečnostné protokoly. 

Fyzické a duševné zdravie 

Skupina CTP sa stará o svojich zamestnancov tým, že pre nich zabezpečuje 
zdravé a bezpečné pracovné prostredie rovnako na staveniskách, ako aj v 
kanceláriách. Kontrolujeme, či sa dodržiavajú všetky hygienické normy a 
uspokojujú základné potreby všetkých zamestnancov. Podporujeme svojich 
zamestnancom v tom, aby mali vyvážený pracovný čas a oddych, čím sa zvýši a 
udrží lepšia produktivita práce. 

Očakávame od vás, že ako náš dodávateľ zabezpečíte pre svojich 
zamestnancov pohodlie na pracoviskách tým, že im vytvoríte a budete 
udržiavať čisté a zdravé prostredie a poskytnete im všetko potrebné podľa 
všeobecných hygienických zásad a príslušnej legislatívy. Vyzývame vás, aby 
ste zabezpečili správne fungovanie zariadení na pracovisku a primerane ich 
nastavili. 
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Oblasť 
riadenia 

 

 

 
 
 
 

 
Antikorupčné opatrenia 

Skupina CTP netoleruje žiadny druh úplatkárstva a korupcie. Všetkým členom 
vedenia i personálu vštepujeme, aby nikdy nikomu nedávali ani neprijímali 
úplatky. Žiadame ich, aby sa vyhli akémukoľvek korupčnému správaniu a 
nezapájali sa do žiadnych podobných aktivít, ktoré by mohli negatívne 
ovplyvniť celú spoločnosť. 

Ako náš dodávateľ ste povinní netolerovať žiadny druh úplatkárstva a 
korupcie. Očakáva sa od vás, že budete aktívne predchádzať takému 
správaniu. Ak dôjde k podobným incidentom, očakávame, že vykonáte 
primerané opatrenia na zistenie príčiny daného korupčného správania, 
vyvodíte primerané disciplinárne dôsledky a zabránite, aby k takému konaniu 
v budúcnosti opätovne došlo. 

 
Primeraná pohostinnosť a dary 

Skupina CTP sa snaží byť pri svojej činnosti vždy objektívna a nestranná. 
Dbáme na to, aby boli prijaté obchodné zdvorilostné dary dostatočne skromné 
na to, aby neovplyvnili naše obchodné rozhodnutia. Zabezpečujeme, aby boli 
pozvánky na akékoľvek udalosti prijaté len vtedy, ak by účasť na nich 
predstavovala výhodu pre obchodnú činnosť skupiny CTP. Taktiež dbáme na 
to, aby boli všetky poskytnuté aj prijaté dary a výhody riadne nahlásené a 
zaevidované do registra darov. 

Očakávame od vás, že ako náš dodávateľ nebudete ponúkať ani prijímať 
pohostinnosť a dary, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vaše obchodné 
rozhodnutia, ako aj rozhodnutia skupiny CTP či iných obchodných partnerov. 
V prípade podozrenia z neprimeraného vplyvu vo vzťahu k skupine CTP vás 
žiadame, aby sto danú vec spoločnosti CTP bezodkladne oznámili. 

Prevencia legalizácie príjmov z trestnej činnosti 

Skupina CTP dodržiava všetky príslušné zákona a nariadenia týkajúce sa 
zákazu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a boja proti financovaniu 
terorizmu. Členov vedenia a personálu žiadame, aby sa zdržali akéhokoľvek 
nezákonného, nespravodlivého a neetického konania, ktoré by mohlo viesť k 
legalizácii príjmov z trestnej činnosti a priamemu i nepriamemu financovaniu 
terorizmu. 

Očakávame od vás, že ako náš dodávateľ sa rovnako zdržíte akéhokoľvek 
nezákonného, nespravodlivého a neetického konania, ktoré by mohlo viesť k 
legalizácii príjmov z trestnej činnosti a priamemu i nepriamemu financovaniu 
terorizmu. Žiadame vás, aby ste bezodkladne informovali spoločnosť CTP o 
každom takom incidente, ak by mohol súvisieť s činnosťou skupiny CTP alebo ak 
by mohol mať vplyv na skupinu CTP, na našu činnosť alebo dobré meno. 

Vyhýbanie sa konfliktu záujmov 
Skupina CTP dbá na to, aby všetci jej zamestnanci konali v najlepšom záujme 
spoločnosti. Zabezpečujeme, aby sa každé konanie, pri ktorom by mohlo dôjsť ku 
konfliktu záujmov, vopred prediskutovalo a aby ho schválil zodpovedný pracovník 
skupiny CTP pre antikorupčné opatrenia a dodržiavanie predpisov alebo konateľ 
spoločnosti CTP. Dbáme na to, aby sa zamestnanci, ktorí sa dostanú do konfliktu 
záujmov pri činnostiach skupiny CTP, už viac nezapájali do činnosti vo vzťahu k 
danej dotknutej osobe. 
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Ako náš dodávateľ ste povinní predchádzať situáciám, ktoré by mohli viesť ku 
konfliktu záujmov v rámci spolupráce so skupinou CTP (ku konfliktu záujmov 
by mohlo dôjsť napríklad vtedy, ak by vaši zamestnanci alebo ich rodinní 
príslušníci, priatelia či iné blízke osoby mali osobné, finančné alebo akékoľvek 
iné záujmy, ktoré by mohli byť v rozpore so záujmami vašej spoločnosti, 
skupiny CTP alebo iného obchodného partnera). Tiež sa od vás očakáva, že 
riadne vyriešite vzniknuté konflikty záujmov a bezodkladne oznámite 
spoločnosti CTP každý nový konflikt záujmov, ku ktorému došlo vo vašej 
spoločnosti alebo u vašich zamestnancov v rámci spolupráce so skupinou 
CTP. 

Spravodlivá konkurencia a trhové ceny 

Skupina CTP si zakladá na zdravom obchodnom prostredí a rešpekte voči 
konkurencii. Svoju obchodnú činnosť vykonávame spravodlivo a čestne, aby 
sme udržiavali spravodlivé konkurenčné prostredie na všetkých príslušných 
trhoch. Sme odhodlaní dodržiavať všetky príslušné zákony a nariadenia 
vzťahujúce sa na konkurenciu. Mám nulovú toleranciu voči každému 
správaniu, ktorého účelom je poškodiť, obmedziť alebo brániť voľnej 
konkurencii, a to bez ohľadu na príslušnú krajinu nášho pôsobenia. 

Očakávame od vás, že ako náš dodávateľ budete rovnako dodržiavať všetky 
pravidlá spravodlivej konkurencie a svoju činnosť budete vykonávať čestne a 
spravodlivo. Vyzývame vás, aby ste netolerovali žiadny druh nezákonných 
praktík zameraných na obmedzenie spravodlivej konkurencie. Taktiež vás 
žiadame, aby ste dodržiavali všetky príslušné zákony a nariadenia vzťahujúce 
sa na verejné obstarávanie a verejné súťaže a vyvarovali sa v tejto súvislosti 
akéhokoľvek neetického a nezákonného správania. 

Dodržiavanie mlčanlivosti a ochrana osobných údajov (obchodné a osobné údaje, 
GDPR) 

Skupina CTP vynakladá maximálne úsilie na ochranu všetkých obchodných 
údajov, aby zostala čestným a dôveryhodným obchodným partnerom. Sme 
odhodlaní chrániť osobné údaje, obchodné tajomstvá, know-how, duševné 
vlastníctvo a iné dôverné informácie, ktoré nám poskytujú naši zákazníci, 
dodávatelia a iní obchodní partneri. Snažíme sa zabezpečiť ochranu 
informácií uložených elektronicky, a to prostredníctvom opatrení kybernetickej 
bezpečnosti. 

Očakávame od vás, že ako náš dodávateľ budete dodržiavať všetky príslušné 
zákony a nariadenia o ochrane údajov (napr. nariadenie GDPR), ako aj všetky 
podmienky zmlúv uzavretých so skupinou CTP a inými obchodnými partnermi. 
Žiadam vás, aby ste so všetkými osobnými a obchodnými informáciami 
zaobchádzali starostlivo a zabránili ich zneužitiu. Tieto údaje by ste mali 
chrániť nielen počas našej spolupráce, ale aj po jej skončení. Rovnako od vás 
očakávame, že budete chrániť všetky digitálne uložené údaje prostredníctvom 
dostatočných mechanizmov kybernetickej bezpečnosti. 
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Uplatnenie Etický kódex dodávateľov skupiny CTP sa vzťahuje na všetkých dodávateľov 

skupiny CTP. Dodávatelia sú definovaní takto: 

• všetci dodávatelia dodávajúci tovar a služby skupine CTP na základe 
štandardných obchodných podmienok skupiny CTP (v oblasti výstavby aj 
mimo nej). 

 
 

  

 

Oznámenie problému 
 

Ak máte obavy, že došlo alebo by mohlo dôjsť k porušeniu tohto etického kódexu dodávateľov 
skupiny CTP, využite jednu z nasledujúcich možností: 
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