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Integrita:
To je etické správanie 

a dodržiavanie sľubov. 

Na zjednodušenie používaného jazyka sa v kódexe správania používa výraz „zamestnanci“ 
alebo „zamestnanec“ vo forme výrazu „my“ alebo „vy“. Od skupín, ktoré sú iné než „riadni 
zamestnanci“, sa niekedy môže vyžadovať (pred začiatkom ich obchodného vzťahu so 
spoločnosťou Air Products alebo v jeho priebehu), aby si prečítali niektoré alebo všetky 
zásady, štandardy, pokyny a procesy kódexu správania (alebo s ním súvisiace) a dodržiavali 
ich. Z vykonania tohto kroku skupinami iných než riadnych zamestnancov (ak sa vykonanie 
tohto kroku vyžaduje v priebehu obchodného vzťahu) nevyplýva stav zamestnanca, 
zamestnanie ani žiadny zamestnávateľský záväzok spoločnosti Air Products. Výraz „Air 
Products“ sa používa v rámci kódexu na označenie spoločnosti Air Products a jej pridružených 
spoločností.
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Správa od nášho CEO:  
Záväzok poctivosti

Naša poctivosť je neoceniteľnou výhodou. Vždy sme si ju veľmi vážili a musíme 
ju aj naďalej presadzovať. 

Poctivosť nie sme ochotní vymeniť za nič, ani za zisk či jednoduchšie 
podnikanie. Rozmýšľať o tom neprichádza do úvahy, neexistujú výnimky. To 
však neznamená, že rozhodnutia v oblasti rizík alebo súladu s predpismi sú 
vždy jednoznačné. Niekedy ide o zložitejšie záležitosti, najmä preto, že obchodné 
prostredie sa neustále mení. Náš program „Záväzok poctivosti“ preto poskytuje 
praktické rady. 

Obsahuje Kódex správania, súvisiace zásady, štandardy, pokyny a neustále 
príležitosti na vzdelávanie a komunikáciu. Všetci máme povinnosť porozumieť 
očakávaniam spoločnosti a absolvovať školenia potrebné k našej práci. Sme 
tiež zodpovední za dodržiavanie zásad etického podnikania, od ktorých závisí 
dobré meno jednotlivcov aj podniku. Znamená to, že ak sa objavia problémy 
alebo námietky voči nejakému konaniu, je nevyhnutné upozorniť na porušenie 
zásad alebo vyjadriť znepokojenie. Čísla IntegrityLine určené na oznamovanie, 
webová lokalita IntegrityOnline a zoznam kontaktov našej organizácie 
umožňujú podniknúť takéto kroky v prípade, že oslovenie vedúceho pracovníka 
je nepríjemné alebo nepraktické.

Jednou z vlastností, ktoré považujem za kľúč k úspechu, je sebavedomie. Muži a 
ženy, ktorí sú hrdí na svoju vlastnú poctivosť aj poctivosť spoločnosti, prejavujú 
najsilnejšiu a najčistejšiu formu sebavedomia. Vždy budeme konať správne a 
bezchybne a ak sa vyskytne porušenie zásad, nebudeme sa báť napraviť ho.

Nik, kto sa bude snažiť o poctivosť, sa nikdy nestretne s odvetným opatrením. 
Spoločnosť ocení a ochráni každého, kto v dobrej viere oznámi porušenie zásad 
alebo vyjadrí svoje znepokojenie. 

Poctivosť je tak silno zakotvená v podstate tradície nášho podnikania, že sa zdá, 
akoby ani nebolo potrebné ju pripomínať. A predsa to je potrebné. Presne tak, 
ako je potrebné ju neustále žiť. Ďakujem vám, že sa aj napriek každodenným 
pracovným povinnostiam snažíte, aby poctivosť usmerňovala vaše myšlienky. 
Viem, že ste odhodlaní prispievať k zlepšovaniu spoločnosti Air Products a vďaka 
vašej snahe renomé poctivosti spoločnosti Air Products pretrvá nezávisle od miesta 
podnikania. 

Seifi Ghasemi
Chairman, President and 
Chief Executive Officer
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Je dôležité, aby sme v rámci všetkých 
našich obchodných interakcií vždy 
dodržiavali najvyššie štandardy 
integrity. To znamená dodržiavanie 
zákonov a všetkých zásad, štandardov, 
pokynov a postupov spoločnosti Air 
Products v každej krajine, v ktorej 
pôsobíme. Znamená to aj byť čestným 
a férovým – jednoducho vykonávať 
„správne veci“. Čo však „správne veci“ 
sú, nemusí byť okamžite jasné. 

Očakávania spoločnosti
Tento zamestnanecký kódex správania 
uvádza očakávania spoločnosti Air 
Products, ktoré sa týkajú správania 
zamestnancov spoločnosti Air 
Products. Zásady, štandardy, pokyny a 
postupy spoločnosti obsahujú 
podrobnejšie informácie o tom, ako by 
sme mali vystupovať ako členovia 
pracovného kolektívu spoločnosti Air 
Products. Prečítajte si kódex správania 
a súvisiace dokumenty, ktoré sa 
vzťahujú na vašu funkciu a postavenie. 
Ak uvedeným informáciám 
nerozumiete, obráťte sa na svojho 
nadriadeného pracovníka alebo 
supervízora. 

Ak sa dostanete do situácie, v ktorej 
nie je úplne jasné, čo je „správna vec“ 
(či už vzhľadom na vás alebo osoby, s 
ktorými spolupracujete), požiadajte o 
radu. Sú tu uvedené prostriedky, ktoré 
vám pomôžu získať ďalšie informácie. 
Pýtajte sa otázky, vyjadrite svoje 
znepokojenie a oznamujte možné 
porušenia ustanovení kódexu. Vaše 
podnety budú prešetrené vaším 
nadriadeným pracovníkom alebo 
supervízorom, ako aj kontaktnými 
osobami a odborníkmi na etické 
správanie a dodržiavanie súladu. V 
pozícii zamestnancov sme všetci 
zodpovední za etické správanie. 
Očakáva sa od nás aj oznamovanie 
porušení alebo predpokladaných 
porušení ustanovení kódexu. 
Spoločnosť Air Products zaručuje 
všetkým osobám, ktoré v dobrej viere 
oznámia porušenie alebo 
predpokladané porušenie ustanovení 
kódexu správania, že proti nim nikdy 
nebudú použité odvetné kroky v 
žiadnej forme. Každý z nás musí 
prispievať svojím dielom k plneniu 
záväzku spoločnosti, ktorý sa týka 
etických obchodných vzťahov.

Prehľad Požiadavky
Ako spoločnosť musíme zastávať náš 
princíp integrity a zachovať si povesť 
spoločnosti podnikajúcej čestným 
spôsobom. Keďže spoločnosť Air 
Products je medzinárodnou 
spoločnosťou, jej zamestnanci sa budú 
stretávať s mnohými odlišnými 
zákonmi, nariadeniami, zásadami a 
formálnymi alebo neformálnymi 
obchodnými postupmi. Dodržiavanie 
súladu so všetkými zákonmi a 
zásadami, štandardmi, pokynmi a 
postupmi spoločnosti Air Products na 
všetkých územiach, kde pôsobíme, je 
nevyhnutnosťou. Ak nemáte istotu o 
zákonných požiadavkách alebo 
zásadách spoločnosti, alebo ak sa zdá, 
že sú vo vzájomnom konflikte, obráťte 
sa na svojho nadriadeného pracovníka, 
supervízora, právne oddelenie alebo 
oddelenie riadenia rizík a požiadajte o 
radu. 

So zamestnancami, ktorí 
nedodržiavajú ustanovenia kódexu 
správania, môže byť rozviazaný 
pracovný pomer a v niektorých 
prípadoch sa na nich môže vzťahovať 
inštitút trestného stíhania a právnych 
krokov spoločnosti. Na základe 
miestnych zákonov sa na vedúcich 
pracovníkov a supervízorov môžu 
vzťahovať disciplinárne kroky alebo 
inštitút osobnej zodpovednosti za 
neriešenie porušovania ustanovení 
kódexu zamestnancami. To znamená, 
že vedúci pracovníci a supervízori by 
mali oznamovať nesprávne správanie 
zamestnancov pod ich vedením. 
Neznalosť kódexu správania alebo 
zásad, štandardov, pokynov a postupov, 
ktoré sa vzťahujú na vašu funkciu, 
neospravedlňuje žiadne porušenie 
ustanovení – my všetci nesieme 
zodpovednosť za porozumenie tejto 
dôležitej informácii.

Ak ste v pozícii, ktorá od vás vyžaduje 
spoluprácu so spoločnými podnikmi, 
zástupcami, distribútormi alebo 
poskytovateľmi služieb, 
pravdepodobne poznáte ustanovenia 
ich kódexov správania. Musíme sa 
však riadiť aj kódexom správania 
spoločnosti Air Products, jej zásadami, 
postupmi a pokynmi, a to najmä vtedy, 
ak sú prísnejšie.
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Oznamovanie
Spoločnosť Air Products od svojich 
zamestnancov očakáva oznamovanie 
nesprávneho správania alebo porušení 
etických zásad. Ako pomôcku máte k 
dispozícii niekoľko nástrojov a 
prostriedkov. Ak máte otázky alebo 
pochybnosti, alebo chcete oznámiť 
porušenie ustanovení kódexu, najskôr 
sa porozprávajte so svojím 
supervízorom alebo nadriadeným 
pracovníkom. Ak nechcete hovoriť so 
svojím nadriadeným pracovníkom 
alebo ak ste sa s ním už rozprávali, ale 
jeho reakcia vás neuspokojila, môžete 
sa obrátiť na ľubovoľný z kontaktov 
uvedených na webovej lokalite 
spoločnosti: 
www.airproducts.com/codeofconduct. 

Kedykoľvek môžete však požiadať o 
radu právne oddelenie, vrchného 
riaditeľa pre oblasť riadenia rizík, 
oddelenie podnikového auditu alebo 
ktoréhokoľvek z výkonných 
pracovníkov spoločnosti. Ak 
uprednostňujete telefonický hovor s 
osobou mimo spoločnosti Air Products, 
zatelefonujte na linku IntegrityLine na 
číslo 1 877 272 9726 alebo navštívte 
stránku www.airproducts.com/
integrityline, na ktorej nájdete 
informácie o príslušných číslach na 
oznamovanie a pokyny na 
oznamovanie. 

Telefónne čísla a webovú lokalitu 
prevádzkuje tretia strana, ktorú 
spoločnosť Air Products najala ako 
pomocníka pre oblasť etiky a 
dodržiavanie súladu. Ďalšie informácie 
nájdete v dodatku ku kódexu 
správania o oznamovaní. Kategórie a 
samotný proces, ktoré sú k dispozícii 
na oznamovanie, sa odlišujú v 
závislosti od krajiny alebo oblasti. Keď 
používate nástroje tretej strany na 
oznamovanie, oboznámte sa s 
miestnymi platnými zákonmi. 
Pamätajte – spoločnosť Air Products 
uplatňuje prísne zásady nulových 
represií za oznamovanie. 

Správa od nášho Chief Compliance Officer  
o správaní s integritou

Povinnosťou nás všetkých, ako zamestnancov, je uplatňovať vysoké 
štandardy integrity a etického správania spoločnosti Air Products. 
Zamestnanci spoločnosti Air Products si cenia čestnosť a poctivosť. 
V rámci prieskumov, diskusných fór a pripomienok naši kolegovia 
opakovane vyzdvihovali dôležitosť profesionálnej etiky. Naše kroky 
sú toho dôkazom. Vytvorili sme si silné renomé z hľadiska integrity. 
Spoločnosť očakáva, že sa ju všetci budeme snažiť zachovať. 

Príslušné kroky činíme formou porozumenia kódexu správania a všetkým 
súvisiacim zásadám, štandardom a pokynom, absolvovaním vzdelávania 
požadovaného z hľadiska našich funkcií alebo pozícií, oznamovaním 
porušení ustanovení alebo predpokladaných porušení ustanovení a – čo 
je najdôležitejšie – formovaním integrity ako ústrednej súčasti našej 
každodennej práce. Sme radi, že pracujeme v spoločnosti, v ktorej je 
oddanosť integrite jednou zo základných podnikových hodnôt, a súčasne 
je dôležitým osobným atribútom aj pre všetkých našich zamestnancov. 

Aj v rámci kultúry, v ktorej je integrita kľúčom k našej značke, sa však 
môžu vyskytnúť situácie, v ktorých je nastolenie správnej cesty nie vždy 
úplne zrejmé. K dispozícii máte rôzne pomocné prostriedky vrátane 
vášho supervízora, nadriadeného pracovníka alebo ktoréhokoľvek iného 
vedúceho pracovníka spoločnosti. Ak to nie je možné alebo vhodné, 
zamestnanci môžu využiť telefónnu linku IntegrityLine alebo proces 
webového oznamovania, ktorý spravuje tretia strana, alebo sa môžu 
obrátiť na interných odborníkov v predmetnej veci. 

Zodpovednosťou každého zamestnanca je dodržiavať ustanovenia kódexu 
správania. Nadriadení pracovníci a supervízori majú dodatočnú povinnosť 
vytvárať a zachovávať pracovné prostredie, ktoré podporuje otvorenosť a 
čestnosť. Zamestnancom by mal byť umožnený bezproblémový prístup 
ku všetkým prostriedkom uvádzaným v kódexe správania na vyhľadanie 
pomoci v prípade nepríjemných situácií. Vedenie znamená ponuku 
absolútnej podpory pre tých, ktorí pomáhajú uchovávať našu integritu 
vrátane dodržania sľubu nulových represívnych krokov.

Integritu vnímame ako základ nášho pretrvávajúceho úspechu. 
Zamestnanci v ľubovoľnej oblasti a pozícii sa môžu obracať na vedúceho 
pracovníka spoločnosti Air Products pre túto oblasť. 

5

http://www.airproducts.com/codeofconduct
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
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Dodržiavanie súladu v 
spoločnosti
Ako podať správu 
Zamestnanci, ktorí majú otázky alebo 
pochybnosti, potrebujú poradiť alebo 
majú podozrenie na porušenie 
ustanovení kódexu, by sa mali najskôr 
obrátiť na priameho supervízora alebo 
nadriadeného pracovníka. Ak sa však 
konkrétna situácia alebo otázky 
vzťahujú na supervízora alebo 
nadriadeného pracovníka, alebo ak 
zamestnanec chce hovoriť s inou 
osobou, je vhodné aby sa obrátil na 
právne oddelenie, vrchného riaditeľa 
pre oblasť riadenia rizík, oddelenie 
podnikového auditu alebo na 
ľubovoľného výkonného pracovníka 
spoločnosti. 

Ako zamestnanci môžeme v 
niektorých situáciách považovať 
oznamovanie porušení ustanovení 
kódexu alebo svoje pochybnosti iným 
pracovníkom spoločnosti Air Products 
za zbytočné alebo nepríjemné. Každý 
zamestnanec v spoločnosti alebo 
mimo nej môže 24 hodín denne a 
sedem dní v týždni oznámiť takúto 
situáciu. K dispozícii sú nástroje, 
zmluvne poskytnuté treťou stranou, 
ktorá na zmluvnom základe poskytuje 
svoje služby pre spoločnosť Air 
Products. Prostredníctvom telefónnej 
linky IntegrityLine môžu volajúci 

hovoriť (často v miestnom jazyku) so 
zástupcami tretej strany, ktorí 
zdokumentujú prípadné pochybnosti a 
vykonajú príslušné kroky na ich 
preskúmanie. Webová lokalita 
IntegrityOnline je k dispozícii v 
rôznych jazykoch a na pripojenie k nej 
je možné použiť ľubovoľné internetové 
pripojenie. Zamestnanci tretej strany 
sú vyškolení na správne 
zdokumentovanie poskytnutých 
informácií. To umožňuje spoločnosti 
Air Products vyšetriť všetky 
pochybnosti. 

Oznamujúci si môžu vybrať možnosť 
ostať v anonymite (ak je to povolené 
miestnym zákonom), odporúčame 
však, aby ste sa identifikovali, aby bolo 
možné efektívnejšie vykonávať 
následné kroky. Anonymizácia mena 
alebo podrobných informácií môže 
sťažiť spoločnosti Air Products riešiť 
prípadné problémy a pochybnosti. Bez 
ohľadu na to, či sa rozhodnete 
prediskutovať svoje pochybnosti 
telefonicky alebo v režime online, 
dostanete číslo správy, ktoré môžete 
použiť pri ďalších kontrolných krokoch. 
Tretia strana odošle správu príslušným 
osobám v spoločnosti Air Products na 
preskúmanie.  

Pamätajte, že zákony o ochrane osobných údajov v niektorých krajinách obmedzujú kategóriu 
a typ správ, ktoré môžu zamestnanci predkladať pomocou telefónnych čísel linky 
IntegrityLine alebo webovej stránky IntegrityOnline. V niektorých krajinách sa takéto správy 
môžu vzťahovať a tieto nástroje sa môžu používať iba na oznamovanie pochybností 
týkajúcich sa auditu, účtovníctva, podvodov alebo finančnej oblasti. V niektorých krajinách je 
zákonom zakázané anonymné oznamovanie. V takomto prípade vás bude oznamovací 
systém informovať o tom, ako postupovať.
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Oznamovanie  
pochybností z oblasti 
účtovníctva
Zamestnanci, ktorí chcú oznámiť 
predpokladané porušenia kódexu, 
týkajúce sa sporných účtovníckych 
alebo audítorských postupov, môžu tak 
učiniť priamo na audítorskom výbore 
predstavenstva. Zamestnanci môžu 
požiadať, aby bola správa predložená 
telefonicky alebo v režime online 
odoslaná audítorskému výboru, alebo 
je možné sťažnosť priamo odoslať 
audítorskému výboru, nad ktorým má 
dohľad kancelária tajomníka podniku 
spoločnosti Air Products v meste 
Allentown, Pennsylvánia (adresa je 
uvedená na zadnej strane).

Certifikačné požiadavky 
kódexu správania
Vrchný riaditeľ pre oblasť riadenia 
rizík, oddelenie riadenia podnikových 
rizík alebo audítorské oddelenie môže 
pravidelne určiť niektorých 
zamestnancov, ktorí budú musieť 
predložiť písomné potvrdenie o tom, že 
si prečítali kódex správania (alebo jeho 
časť), alebo súvisiace zásady, štandardy 
a pokyny, a porozumeli im. Táto 
certifikácia bude slúžiť ako potvrdenie 
toho, že v bezprostredne 
predchádzajúcom období daní 
zamestnanci dodržiavali ustanovenia 
kódexu správania a že nemajú žiadne 
znalosti o porušovaní jeho ustanovení 
inými zamestnancami.

Čestnosť a nulové  
represie
Čestné konanie 

So zákazníkmi, dodávateľmi, 
konkurentmi našej spoločnosti a s 
našimi kolegami by sme všetci mali 
komunikovať čestne a poctivo. Nikto 
by nemal využívať osobné a situačné 
výhody formou manipulácie, 
zastierania, zneužitia privilegovaných 
informácií, nesprávnej prezentácie 
dôležitých skutočností a nikto by 
nemal používať nečestné postupy 
konania. 

Ochrana osôb, ktoré pomáhajú 
chrániť spoločnosť 

Naše renomé z hľadiska čestnosti je 
hodnotným aktívom. To je dôvod, 
prečo uplatňujeme zásadu nulovej 
represie voči osobám, ktoré tento 
prístup chránia. Je vhodné, aby ste 
oznamovali skutočné alebo 
predpokladané porušovania kódexu 
správania, etiky, dodržiavania a 
aspektov vedenia. Ak si myslíte, že ste 
obeťou odplaty z toho dôvodu, že ste sa 
riadili ustanoveniami kódexu 
správania, zaujímali ste sa o neetické 
obchodné praktiky alebo ste oznámili 
porušenie, bezodkladne využite 
niektorý z nástrojov alebo dostupných 
prostriedkov na oznámenie 
represívnych krokov. Spoločnosť Air 
Products nebude tolerovať represiu 
voči osobám, ktoré sa snažia chrániť 
záväzok integrity spoločnosti.

Oznamovanie

Miestne čísla na oznamovanie 
a príslušné pokyny nájdete 
na stránke www.airproducts.
com/integrityline.

Ak chcete predložiť správu 
v režime online, navštívte 
stránku www.airproducts.
com/integrityonline.

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
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Moja kolegyňa disponuje e-mailovým distribučným zoznamom, na 
adresy ktorého odosiela žartovné e-maily, ktoré však niekedy obsa-
hujú narážky na pohlavie, rasu, konfesiu, politické presvedčenie a 
iné osobnostné rozdiely. Niektoré z nich vnímam ako urážlivé a mys-
lím si, že aj moji kolegovia. Čo mám robiť?

Humor je zväčša otázkou osobnej chuti a ľudia si niekedy hovoria 
vtipy, ktoré nie sú vhodné na pracovisku. Vaša kolegyňa si pravde-
podobne neuvedomila, že predmet uvedených žartov môže uraziť 
alebo ponižovať členov e-mailového distribučného zoznamu. Poroz-
právajte sa s ňou a vysvetlite jej svoj postoj. Ak bude na vašu požia-
davku reagovať negatívne, porozprávajte sa so svojím supervízorom. 
Vtipy, obrázky, verbálne pripomienky, gestá a iné formy komunikácie, 
ktoré uvádzajú ľudí do rozpakov alebo ich ponižujú, poškodzujú naše 
pracovné prostredie. Máte plné právo sa k tejto situácii vyjadriť.
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Pracovné prostredie a 
zamestnanie

Diverzita a  
začleňovanie
Spoločnosť Air Products je absolútne 
odhodlaná plniť svoj záväzok – vytvárať 
komplexné pracovné prostredie, v 
ktorom sú otvorenosť, dôvera a rešpekt 
neoddeliteľnými súčasťami globálnej 
podnikovej kultúry. Ako zamestnanci 
musíme k ostatným kolegom 
pristupovať s rešpektom a musíme si 
vážiť osobnostné rozdiely. Perspektívy, 
ktoré tieto rozdiely so sebou prinášajú, 
sú dôležité pre náš pretrvávajúci 
úspech. 

Spoločnosť považuje obťažovanie a 
diskrimináciu za protiprávne a 
poškodzujúce naše pracovné prostredie.
Vo väčšine krajín sú obťažovanie a 
diskriminácia nezákonné. Spoločnosť 
Air Products sa snaží dodržiavať alebo 
dokonca prekonávať rozsah 

existujúcich zákonov v krajinách, v 
ktorých pôsobí. Zamestnanci by si mali 
prečítať všetky príslušné regionálne 
zásady, štandardy, pokyny a postupy, 
ktoré sa vzťahujú na pracovné 
prostredie a rešpekt na pracovisku. 
Taktiež by mali mať najnovšie 
informácie týkajúce sa vzdelávania 
spoločnosti, zameraného na diverzitu a 
začleňovanie, princípy proti 
obťažovaniu a o iných kurzoch a 
školeniach týkajúcich sa pracovného 
prostredia.

Spoločnosť Air Products nebude na 
pracovisku tolerovať násilie ani 
vyhrážanie sa násilím. Zamestnanci, 
ktorí si do práce prinesú zbrane alebo 
nebezpečné materiály alebo ktorí 
konajú spôsobom, ktorý ohrozuje alebo 
zastrašuje ostatných, budú 
disciplinárne potrestaní.
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Pracujem ako vedúci pracovník náborového oddelenia. Moja práca 
zahŕňa prácu s medzinárodnými klientmi. Najviac kvalifikovanou 
osobou, s ktorou som viedol pohovor, je žena, ale viem, že niekto-
rí obchodníci v niektorých krajinách neradi rokujú so ženami. Jej 
schopnosti sú špičkové, ale to, že je ženou, môže ovplyvňovať naše 
činnosti. Ako mám postupovať? 

Vylúčenie kandidáta z dôvodu konkrétneho pohlavia je v prísnom 
protiklade so zásadami spoločnosti Air Products a je nezákonné. Je 
dôležité, aby sme postupovali vo všetkom tom, čo robíme, správnym 
spôsobom, a to bez ohľadu na konkrétnu oblasť. Naša integrita sa 
nikdy nesmie narušiť, a to ani v prípade, ak by mal mať správny 
výber za následok nižší zisk.
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Zamestnanie s rovna-
kými príležitosťami 
Najhodnotnejším aktívom spoločnosti 
Air Products sú jej zamestnanci. Náš 
pretrvávajúci úspech závisí od 
prilákania a udržania rôznorodej 
pracovnej sily talentovaných mužov a 
žien. Každý zamestnanec bude 
posudzovaný podľa svojej kvalifikácie 
a schopností bez ohľadu na osobné 
charakteristiky. Spoločnosť plne 
podporuje všetky princípy rovnakých 
príležitostí v zamestnaní a dodržiava 
všetky predmetné zákony v krajinách, 
v ktorých pôsobí.

Ľudské práva a právo na 
prácu a zamestnanie 
Na to, aby mohla prekvitať kreativita a 
inovácie, potrebujú ľudia začleňujúce 
prostredie, v ktorom sú ich práva a 
názory vítané a rešpektované a v 
ktorom sa uplatňujú zásady slušnosti a 
dôstojnosti komunikácie. Jedným zo 
záväzkov spoločnosti Air Products je 
podpora takéhoto prostredia. 
Dodržiavame všetky zákony týkajúce 
sa práce a zamestnania vo všetkých 
krajinách, v ktorých pôsobíme, vrátane 
zákonov týkajúcich sa práce detí a práv 
zamestnancov, ako napríklad slobody 
združovania, ochrany osobných údajov 
a zamestnanosti s rovnakými 
príležitosťami. 

Oznamovanie
Navštívte stránku  
www.airproducts.com/ 
integrityline, na ktorej nájdete 
miestne čísla na oznamovanie 
a príslušné pokyny.

Svoje správy môžete predložiť 
aj online na stránke  
www.airproducts.com/ 
integrityonline

http://www.airproducts.com/
integrityline
http://www.airproducts.com/
integrityline
http://www.airproducts.com/
integrityline
http://www.airproducts.com/
integrityline
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Zabezpečenie  
udržateľnosti
Pokiaľ ide o spoločnosť Air Products, 
udržateľnosť tvorí súčasť mnohých 
aktivít, ktoré sú dôležité pre spoločnosť 
a príslušné zainteresované osoby. 
Snažíme sa o vytváranie pretrvávajúcej 
hodnoty prostredníctvom 
environmentálneho dozoru, 
spoločenskej a podnikovej 
zodpovednosti a inovačných riešení 
pre oblasť energií, životného prostredia 
a potreby rozvíjajúcich sa trhov. 
Snažíme sa o to, aby sme boli dobrými 
„susedmi“ a čestnými 
zamestnávateľmi v komunitách, v 
ktorých pôsobíme. Sme zodpovedným 
lídrom v oblasti životného prostredia a 
podnikovým občanom. Každý z nás by 
sa mal v rámci svojej každodennej 
práce snažiť o uchovávanie hodnôt 
udržateľných obchodných činností. 

Rovnako ako väčšina veľkých 
spoločností, aj spoločnosť Air Products 
používa vodu, energiu a ďalšie zdroje a 
zanecháva za sebou environmentálnu 
stopu. To je dôvod, prečo sme 
vypracovali ciele na ochranu zdrojov a 
obmedzenie emisií, ako aj zásady, ktoré 
tieto ciele podporujú. Ciele, ktoré sa 
týkajú spotreby vody a energie, ako aj 
emisií skleníkových plynov, sú 
monitorované radou udržateľnosti 
spoločnosti Air Products a naša 
spoločnosť sa trvalo snaží o 
zlepšovanie svojho výkonu. 
Zodpovednosťou každého 
zamestnanca je pomáhať spoločnosti 
dosahovať tieto ciele uváženým 
využívaním zdrojov, dodržiavaním 

vhodných postupov na znižovanie 
odpadu a recyklovaním alebo 
opätovným používaním materiálov (ak 
je to možné).

Súčasťou udržateľnosti je správne 
vedenie. Tento kódex správania, 
súvisiace zásady, štandardy, pokyny a 
školenia, ktoré sa vyžadujú vzhľadom 
na vašu pozíciu, posilňujú naše 
záväzky čestného správania v rámci 
všetkých našich obchodných 
transakcií. Ak sa dozviete o 
akomkoľvek etickom probléme alebo 
probléme s dodržiavaním súladu, ktorý 
sa týka udržateľnosti, je vhodné, aby 
ste bezodkladne prekonzultovali svoje 
pochybnosti s niektorou z kontaktných 
osôb alebo pomocou nástrojov, ktoré 
sú tu uvedené.

Udržateľnosť, životné prostredie, 
zdravie, bezpečnosť a zabezpečenie

Zodpovedné konanie v 
záujme ochrany  
životného prostredia
Jedným zo záväzkov spoločnosti  
Air Products je ochrana životného 
prostredia. Zásady spoločnosti spĺňajú 
alebo prekonávajú vládne zákony na 
ochranu životného prostredia v 
krajinách, v ktorých pôsobíme. Sme hrdí 
na to, že sme členmi niekoľkých 
organizácií, ktorých cieľom je 
minimalizovať dosah výroby, distribúcie 
a používania chemikálií na životné 
prostredie. Plnenie týchto 
environmentálnych pokynov je našou 
zásadou v rámci všetkých inštancií. 
Zamestnanci spoločnosti Air Products 
musia vždy a za každých okolností 
dodržiavať zásady, štandardy a postupy 
týkajúce sa životného prostredia, zdravia, 
bezpečnosti a udržateľnosti a absolvovať 
príslušné vzdelávacie školenia..
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Všimol som si, že ľudia často podržia dvere, aby umožnili ďalším, 
ktorí stoja za nimi, vstúpiť do našej spoločnosti bez toho, aby sa 
preukázali preukazom. Tento postup je možno správny, pretože sme 
všetci zamestnanci, ale niekedy si všimnem ľudí, vstupujúcich do 
našej spoločnosti, ktorých nepoznám. Ako mám postupovať? 

Bez použitia príslušných bezpečnostných postupov (napríklad  
preukázanie sa podnikovým preukazom) by ste nikdy nemali iných 
ľudí púšťať do našich priestorov. To, že takýmto osobám neumožníte 
prístup do budovy, neznamená, že sa správate nevhodne – chránite 
tým našich zamestnancov, továrne a dôverné informácie. Ak má 
niektoré osoba pripomienky k vašim krokom, vysvetlite, že zásadou 
našej spoločnosti je, aby sa každá osoba vstupujúca do našich budov 
preukázala zamestnaneckým preukazom. Podobne by sme mali  
všetci dodržiavať príslušné zásady a postupy týkajúce sa návštevní-
kov a hostí v našich budovách.

Uchovávanie  
bezpečnosti pracovis-
ka, zamestnancov a 
komunít
Prioritou spoločnosti Air Products je 
pôsobiť pri dodržiavaní bezpečných a 
zdravých pracovných podmienok – to 
si však od nás všetkých vyžaduje 
osobné zapojenie a zameranie sa na 
bezpečnosť. Naše výsledky v oblasti 
bezpečnosti sú chvályhodné a naším 
cieľom je trvalo sa v oblasti 
bezpečnosti zlepšovať. 

Všetci zamestnanci sú zodpovední za 
bezpečnú prácu a oznamovanie 
nebezpečných podmienok. Je potrebné, 
aby sme všetci dodržiavali všetky 
bezpečnostné zásady, štandardy, 
procesy a pokyny na účely ochrany 
našej vlastnej bezpečnosti, ako aj 
bezpečnosti kolegov. K dispozícii 
máme aj niektoré lokálne a regionálne 
programy, informácie a nástroje na 
vylepšenie oblasti ochrany zdravia a 
komfortu pracovníkov, ako aj zásady, 
ktoré zabezpečujú náš návrat z práce 
domov v rovnakom (bezpečnom) stave, 

v akom sme do práce prišli. Uvedené 
pokyny a nástroje sa môžu v 
jednotlivých regiónoch odlišovať a 
môžu zahŕňať zásady a štandardy 
ohľadom používania tabaku (fajčenia), 
systémy zamestnaneckých preukazov 
na vstup do stredísk spoločnosti, 
miestne a regionálne zdravotné 
výhody, podnikové programy 
zvyšovania pohody zamestnancov a 
pod. Váš nadriadený pracovník alebo 
supervízor, oddelenie EH&S a 
personálne oddelenie vám pomôžu 
oboznámiť sa so všetkými 
možnosťami, ktoré sa vzťahujú na vaše 
stredisko alebo funkciu.

Zamestnanecké porušenia 
bezpečnostných zásad, štandardov, 
pokynov a postupov (priamo v práci 
alebo v strediskách zákazníka) môžu 
viesť k disciplinárnym krokom. Násilie, 
hrozba násilím a držanie zbraní na 
pracovisku nebudú tolerované. 
Bezpečnosť ostatných pracovníkov 
taktiež narúša používanie omamných 
látok na pracovisku a takéto správanie 
je zakázané.

Zabezpečenie našich 
stredísk a produktov
Vzájomná ochrana, ochrana susedných 
komunít a majetku našej spoločnosti je 
vec, ktorú berieme vážne. Keďže 
vyrábame a prepravujeme produkty, 
ktoré by mohli napáchať škody, ak by 
ich použili ľudia s nekalými úmyslami, 
je zabezpečenie prioritnou oblasťou 
pre spoločnosť Air Products. Prijali sme 
veľmi prísne opatrenia zamerané na 
bezpečnosť a zabezpečenie našich 
operácií a produktov. Od všetkých nás 
sa očakáva dodržiavanie všetkých 
zásad, štandardov a postupov 
zabezpečenia, a to bez akejkoľvek 
výnimky. Zodpovednosťou nás ako 
zamestnancov je zaistiť, aby 
návštevníci a hostia vedeli o našich 
postupoch v oblasti bezpečnosti a 
zabezpečenia a aby konali v súlade s 
nimi.

Zamestnanci by mali upozorniť 
oddelenie globálnej ochrany 
spoločnosti (skupina globálnej ochrany 
aktív) na každý prípad pochybností 
alebo predpokladaného porušenia 
zabezpečenia akéhokoľvek druhu. V 
minulosti sme dokázali zabrániť 
potenciálne nebezpečným situáciám, 
pretože obozretní zamestnanci prijali 
správne bezpečnostné opatrenia alebo 
upozornili oddelenie globálnej ochrany 
spoločnosti na problémy.
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Vedeli ste to?

Udržateľnosť v spoločnosti a mimo 

nej: Cieľom spoločnosti Air Products 

je vykonávať obchodné činnosti udr-

žateľným spôsobom a naše snahy o 

udržateľnosť presahujú naše strediská 

a lokality. Spolupracujeme aj s dodáva-

teľmi a zákazníkmi na vylepšovaní udr-

žateľnosti nášho hodnotového reťazca 

a celého sveta. Je vhodné, aby ste sa 

oboznámili s našimi aktuálne platnými 

štandardmi a zásadami a pomohli tak 

spoločnosti Air Products splniť stano-

vené ciele. Taktiež sa oboznámte s na-

šimi ponukami a pomôžte zákazníkom 

vylepšiť úroveň ich udržateľnosti.
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Vhodné používanie 
systémov, informácií a 
zariadení spoločnosti 
Zodpovednosťou každého z nás je 
chrániť aktíva spoločnosti. Krádeže a 
ľahkovážnosť majú vplyv na náš zisk. 
Mali by sme nielen striktne 
postupovať podľa príslušných zásad, 
ale aj chrániť náš majetok (vrátane 
informačných aktív) bezodkladným 
oznamovaním všetkých podozrivých 
podvodov, krádeží, porušenia 
zabezpečenia alebo nesprávneho 
používania aktív spoločnosti inými 
pracovníkmi.

Zariadenia, systémy, informácie, 
tovary a služby spoločnosti by sa mali 
používať výlučne na účely obchodných 
činností spoločnosti. Náhodné osobné 
použitie uvedených aktív je v 
niektorých prípadoch prípustné za 
predpokladu, že nemá vplyv na 
obchodné transakcie ani produktivitu. 
Používanie aktív alebo informácií 
spoločnosti Air Products na účely 
osobného obohatenia je zakázané.  

Ak inak než povoleným spôsobom 
použijete alebo stratíte akékoľvek 
zariadenie s údajmi spoločnosti, túto 
skutočnosť je potrebné oznámiť 
oddeleniu podnikovej bezpečnosti 
(globálna ochrana aktív).

Správa záznamov a 
dokumentov
Záznamy spoločnosti sú dôležitými 
podnikovými aktívami. Efektívne a 
účinné uchovávanie záznamov 
pomáha pri hladkom fungovaní 
našich pracovných procesov. Na 
správne riadenie záznamov sa 
vzťahujú príslušné zákonné, regulačné 
a prevádzkové požiadavky. Záznamy a 
ďalšie dôležité informácie spoločnosti 
sa musia vhodným spôsobom 
spravovať (vytvárať, používať, zdieľať, 
ukladať a likvidovať) v priebehu 
celého ich životného cyklu. Všetci 
zamestnanci sú zodpovední za 
oboznámenie sa so spôsobom 
klasifikácie informácií, s ktorými 
pracujú, a za ich správu v súlade so 
zásadami spoločnosti, ako aj 
príslušnými zákonmi a nariadeniami. 
Ak nemáte istotu o spôsobe správy 
záznamov alebo dokumentov, 
požiadajte o pokyny svojho 
supervízora alebo informačného 
vedúceho oddelenia.

Riadenie aktív spoločnosti a 
informácií o spoločnosti

Vedeli ste to?
Riziká informačného zabezpečenia: 
Jednej z najväčších hrozieb pre dôleži-
té informácie spoločnosti (a vaše vlast-
né osobné informácie) je možné sa 
vyhnúť jednoduchými zmenami sprá-
vania. Používatelia s nekalými úmys-
lami neustále vyvíjajú stále dômysel-
nejšie spôsoby na to, aby zamestnanci 
vyzradili dôležité informácie alebo aby 
im poskytli prístup do počítača a aby 
následne nainštalovali skryté progra-
my na účely prístupu k systémom, 
databázam a iným informačným 
odkladacím priestorom. Títo používa-
telia vystupujú ako legitímne podniky 
alebo kontaktné osoby alebo publikujú 
e-maily alebo webové lokality, ktoré sa 
zdajú byť originálnymi. Ku každému 
takémuto e-mailu, internetovému 
prepojeniu, prílohe, požiadavke na 
poskytnutie informácií (elektronicky, 
osobne alebo telefonicky) je potrebné 
pristupovať uvážlivo. Nikdy nezdieľajte 
svoje sieťové alebo osobné heslá, ne-
poskytuje citlivé informácie v režime 
online ani e-mailom a neklikajte na 
prepojenia v neoverených e-mailoch. 
Vždy sa snažte overiť identitu osôb 
požadujúcich informácie.
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Nedovolené  
obchodovanie
Zverejnenie (priame alebo nepriame) 
neverejných informácií 
zamestnancom počas trvania jeho 
pracovného pomeru v spoločnosti je 
porušením zásad spoločnosti Air 
Products. Tieto informácie sa nesmú 
používať na účely získania osobných 
výhod alebo znevýhodnenie 
spoločnosti Air Products. Napríklad 
zamestnanci si nesmú kupovať akcie 
inej spoločnosti, o ktorej je dôvodne 
známe, že o jej kúpu má spoločnosť Air 
Products záujem. Táto zásada je v 
súlade so zákonmi Spojených štátov o 
nedovolenom obchodovaní a jej cieľom 
je aj zabrániť poškodeniu spoločnosti v 
dôsledku zverejnenia takýchto 
cenných informácií.

Nedovolené obchodovanie, t. j kúpa 
alebo predaj akcií spoločnosti Air 
Products v prípade, ak disponujete 
významnými informáciami o 
spoločnosti, ktoré verejnosť nepozná, 
je nečestné. Zároveň ide o trestný čin. 
„Významné“ informácie zahŕňajú 
všetky informácie s potenciálom 
ovplyvnenia rozhodovania možného 
investora nakúpiť alebo predať akcie 
spoločnosti Air Products. Za významné 
informácie je možné považovať 
informácie týkajúce sa možných 
akvizícií alebo predajov, predpokladov 
vývoja výnosov spoločnosti a 
plánovaných zmien vrchného vedenia 
spoločnosti.  

Zákony o nedovolenom obchodovaní 
zakazujú aj menej zrejmé postupy. Ak 
disponujete neverejnými významnými 
informáciami, nesmiete obchodovať s 
akciami spoločnosti Air Products, a to 
priamo ani prostredníctvom svojho 
dôchodkového plánu a plánu úspor. Ak 
vy nemôžete vykonať predmetný 
obchod, nesmú tak učiniť ani členovia 
vašej rodiny ani žiadna osoba žijúca vo 
vašej domácnosti. Taktiež je zakázané, 
aby ste predkladali významné 
informácie, ktoré nie sú verejné, iným 
osobám. Podobne, ak disponujete 
významnými neverejnými 
informáciami o našich zákazníkoch, 
dodávateľoch alebo iných obchodných 
partneroch, nesmiete nakupovať ani 
predávať ich akcie.  

Je to všetko o základnom čestnom 
prístupe. Investori by mali mať 
možnosť veriť tomu, že každý, kto 
obchoduje na trhu, disponuje 
rovnakými informáciami. Nedovolené 
obchodovanie deformuje trh a 
poškodzuje dôveru.  

Oznamovanie
Miestne čísla na oznamovanie 
a príslušné pokyny nájdete 
na stránke www.airproducts.
com/integrityline.

Ak chcete predložiť správu 
v režime online, navštívte 
stránku www.airproducts.
com/integrityonline.

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityonline.
http://www.airproducts.com/integrityonline.
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Dostal som reklamné a propagačné oznámenie z externej webovej lo-
kality do mojej podnikovej e-mailovej schránky a objednal som si nie-
ktoré novinky, ktoré sa netýkajú mojej práce. Povoľujú takýto postup 
zásady spoločnosti?

Hardvér, softvér a systémy spoločnosti Air Products by sa mali pri-
márne používať na pracovné účely. Určité obmedzené osobné pou-
žívanie uvedených prostriedkov je však v poriadku, ak nemá vplyv na 
zabezpečenie systému, efektívnosť, spoľahlivosť alebo produktivitu 
vás a vašich kolegov. Tento systém používania však predstavuje hroz-
bu pre spoločnosť. Vírusy, škodlivý softvér, hackerské činnosti, neo-
právnené získavanie údajov a iné riziká zabezpečenia sú čím ďalej 
častejšie. Je vhodné, aby ste sa oboznámili so všetkými súvisiacimi 
zásadami a krokmi, prostredníctvom ktorých zabránite ohrozeniu in-
formácií spoločnosti Air Products a vašich osobných údajov v dôsled-
ku používania e-mailu a siete Internet. Pamätajte, že renomované 
spoločnosti od vás nikdy nebudú vyžadovať uvedenie identifikácie a 
hesla v prípade komunikácie prostredníctvom e-mailu.

Za ochranu duševných aktív 
spoločnosti Air Products nesieme 
zodpovednosť všetci. Duševné aktíva 
(alebo duševné vlastníctvo) zahŕňajú 
znalosti, informácie a know-how, 
ktorými disponuje spoločnosť a jej 
zamestnanci a ktoré je možné pretaviť 
na určitú hodnotu. Príkladmi 
duševných aktív vlastnených 
spoločnosťou Air Products sú písomné 
plány, aktuálne a budúce projekty, 
patenty, ochranné známky, know-how, 
pracovné procesy a ďalšie cenné 
informácie. Voľný tok informácií v 
spoločnosti Air Products je 
mimoriadne dôležitý z hľadiska 
zachovania nášho výkonu. Podrobnosti 
o duševných aktívach však môžu 
predstavovať cenné údaje pre našich 
konkurentov alebo iné externé strany. 
Spoločnosť Air Products disponuje 
komplexným programom riadenia 
informačných rizík, ktorého súčasťou 
sú nástroje a postupy na ochranu 
duševných aktív tak, aby zamestnanci 
mohli vyťažiť maximum z našich 
kombinovaných duševných aktív. Na 

ich ochranu sa však vyžaduje 
obozretnosť každého zamestnanca. K 
dispozícii sú tiež zásady, štandardy a 
pokyny, ktoré slúžia ako pomôcka na 
ochranu zabezpečenia našich 
duševných aktív.

Zamestnanci spoločnosti Air Products 
môžu disponovať dôvernými 
informáciami, ktoré sú vlastníctvom 
iných spoločností alebo jednotlivcov, 
alebo takéto informácie požadovať. 
Tieto informácie musí spoločnosť Air 
Products podľa zákona chrániť. Ak 
chcete získať alebo používať takéto 
dôverné informácie, najskôr je 
potrebné vykonať určité kroky. Je 
potrebné, aby ste podpísali zmluvu o 
nezverejnení alebo dôvernom 
charaktere takýchto informácií so 
schválením príslušného vedúceho 
obchodného pracovníka a musíte sa 
riadiť ustanoveniami uvedenej zmluvy. 
Dodržiavanie ustanovení tohto kroku 
môže pomôcť vyhnúť sa právnym 
nárokom alebo problémom, ktoré by 
mohli narúšať vlastné výskumné 

Duševné vlastníctvo a ochrana informačných 
aktív spoločnosti

aktivity, vývoj a obchodné činnosti 
spoločnosti. Ak máte otázky alebo 
neviete, ako postupovať, obráťte sa na 
svojho nadriadeného pracovníka, 
supervízora alebo právne oddelenie.

Zamestnanci by mali chrániť všetky 
citlivé a dôverné informácie o 
spoločnosti Air Products a ďalších 
spoločnostiach alebo jednotlivcoch 
pred neoprávneným zverejnením 
alebo použitím. Tento prístup zahŕňa 
dodržiavanie zásad na ochranu 
informácií, ktorými osobne 
disponujete, ako aj tých informácií, 
ktoré sa nachádzajú v ľubovoľnom 
systéme, databáze alebo aplikácii 
spoločnosti Air Products. Používanie 
takýchto informácií na účely osobného 
obohatenia alebo znevýhodnenie 
spoločnosti je tiež v rozpore so 
zásadami spoločnosti. Taktiež je 
potrebné postupovať obozretne pri 
ukladaní, zdieľaní alebo likvidácii 
citlivých alebo dôverných informácií  
(v elektronickej alebo tlačenej podobe).
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Zabezpečenie v  
počítačovom prostredí
Cenné informácie spoločnosti 
uchovávame v našich počítačoch, 
externých pamäťových zariadeniach a 
službách (napríklad v cloude), v rámci 
našich osobných technologických 
zariadení a v systémoch spoločnosti 
Air Products. To je dôvod, pre ktorý 
musia naši zamestnanci používať 
počítačové prostredie spoločnosti Air 
Products zodpovedne a dodržiavať 
zásady, štandardy a pokyny, ktoré sa 
týkajú jeho zabezpečenia – sú určené 
na ochranu našich informácií a 
počítačového prostredia pred vírusmi, 
narušeniami zabezpečenia a inými 
kybernetickými hrozbami. Ich 
súčasťou sú podrobné informácie o 
správnom používaní systémov a 
hardvéru, inštaláciách programov 
zabezpečenia a procesoch šifrovania, 
ochrane heslom, preberaniach 
schválených aplikácií a o inštaláciách, 
externých pamäťových zariadeniach, 
intranetovom prístupe, používaní siete 
Internet a spoločenských médií, 
opatreniach na ochranu počítača alebo 
hardvéru strediska a pod.

Počítačové aktíva a systémy sú určené 
na používanie na pracovné účely. 
Určité obmedzené osobné používanie 
je však povolené, ak nemá vplyv na 
obchodnú produktivitu, efektívnosť 
systému alebo výkonnosť pracovníka, 
alebo ak nenarúša zásady alebo 
štandardy spoločnosti. 
Zodpovednosťou zamestnanca je 
oboznámiť sa s uvedenými zásadami a 
pokynmi a absolvovať všetky 
požadované školenia, zamerané na 
informačnú bezpečnosť.

Ochrana osobných 
údajov zamestnancov 
a ďalších zaintereso-
vaných osôb
Zodpovednosťou celej spoločnosti a 
všetkých jej zamestnancov je chrániť 
osobne identifikovateľné informácie 
(PII) spôsobom, akým chránime 
podnikové informácie spoločnosti Air 
Products. Príkladmi informácií PII sú 
osobné identifikačné čísla, podrobné 
údaje o zamestnaní, zdravotnom stave 
a finančnej situácii, zamestnanecké 
záznamy a podobné informácie. 
Zamestnanci spoločnosti Air Products 
musia taktiež chrániť informácie o 
zákazníkoch, dodávateľoch, partneroch 
a iných zainteresovaných osobách. 

Ochrana osobných 
údajov zamestnanca v 
počítačovom prostredí
Hardvér, softvér, systémy a aplikácie 
na uchovávanie údajov sú majetkom 
spoločnosti Air Products. Určité 
spôsoby používania e-mailu sú prísne 
zakázané, ako napríklad odosielanie 
nezákonných, hanlivých, urážlivých 
alebo obťažujúcich správ alebo 
súborov, porušovanie zákonov o 
autorských právach, neoprávnené 
zverejňovanie dôverných, citlivých 
alebo vlastníckych informácií a 
odosielanie žiadostí o získanie 
prostriedkov. 

Keďže za hardvér a softvér používaný 
zamestnancami nesie zodpovednosť 
spoločnosť, ochranu osobných údajov 
jednotlivcov nemusí byť možné zaručiť 
v prípade používania ľubovoľného 
systému vrátane e-mailu a systémov 
na odosielanie a prijímanie 
okamžitých správ s internými alebo 
externými stranami. Zamestnanci by 
si mali uvedomiť, že ich e-mail nie je 
súkromným e-mailom a taktiež nie je 
dôverným nástrojom. Spoločnosť si v 
maximálnom rozsahu povolenom 
príslušnými zákonmi vyhradzuje právo 
na zachytávanie a sledovanie e-mailu 
a monitorovanie všetkých ostatných 
systémov s cieľom zaistiť ich vhodné 
používanie a dodržiavanie súladu s 
podnikovými zásadami, štandardmi, 
pokynmi a zákonmi. Zodpovedným 
používaním počítačového prostredia a 
dodržiavaním príslušných zásad a 
postupov môžeme chrániť informácie 
spoločnosti Air Products, ako aj vlastné 
osobné údaje.



16

Moja sestra je spolumajiteľkou spoločnosti, ktorá sa uchádza o pod-
písanie zmluvy o dodávkach so spoločnosťou Air Products. Mojou 
úlohou je zhodnotiť prijaté ponuky. Nejde o konflikt záujmov? 

Áno. Vzhľadom na rodinné putá môže byť vaša osoba vnímaná v 
rámci hodnotení ponúk ako ovplyvnená osoba. Vysvetlite celú  
situáciu a požiadajte supervízora, aby na zhodnotenie a porovnanie 
návrhov dodávateľov vyčlenil inú osobu.

Čo môže predstavovať 
konflikt záujmov? 
Zamestnanci by sa mali vyvarovať 
všetkých situácií, ktorých súčasťou je 
(alebo pravdepodobne je) konflikt 
medzi ich osobnými záujmami a 
záujmami spoločnosti. To znamená, že 
zamestnanci by sa mali vyhnúť 
okolnostiam, ktoré by mohli 
ovplyvňovať ich rozhodovanie alebo 
nestrannosť počas vykonávania svojej 
práce. Ak vaše osobné záujmy alebo 
vzťahy vedú k uprednostňovaniu 
(alebo danú situáciu môžu ostatné 
osoby vnímať ako uprednostňovanie), 
znamená to, že došlo ku konfliktu 
záujmov. 

Konfliktné osobné 
záujmy

Príklady možnosti vzniku konfliktu záujmov:

• Ak je zamestnanec alebo člen jeho rodiny vlastníkom alebo spoluvlastníkom 
spoločnosti, ktorá je zákazníkom alebo dodávateľom spoločnosti Air Products, 
alebo konzultantom, poberateľom mzdy alebo osobou, ktorá inak dostáva 
odmenu od danej spoločnosti. 

• Ak by zamestnanec získal osobný prospech zo zabezpečenia vzťahu medzi 
spoločnosťou Air Products a jej zákazníkom, dodávateľom alebo partnerom. 

• Ak zamestnanec od zákazníka, dodávateľa alebo partnera požíva osobné 
výhody (napríklad pôžičky alebo záruky za záväzky). 

• Ak je zamestnanec prepojený s akýmkoľvek podnikom, ktorý je priamym alebo 
nepriamym konkurentom spoločnosti Air Products. 

• Ak zamestnanec odhalí príležitosť na získanie osobného prospechu z titulu 
svojej pozície alebo prostredníctvom používania zariadení alebo systémov 
spoločnosti.

Investovanie do akcií spoločností, s ktorými sa obchoduje na významných 
svetových burzách, v rámci objektívnej transakcie ako súčasti programu 
normálneho investovania nepredstavuje konflikt. V prípade akýchkoľvek otázok 
o tom, či konkrétna situácia nie je konfliktom záujmov, získate informácie od 
právneho oddelenia alebo oddelenia podnikového auditu. 
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Dodávateľ navrhol uskutočniť stretnutie v luxusnom stredisku na 
účely prerokovania nášho kontraktu a ponúkol mi možnosť, že mi 
uhradí moju cestu a všetky súvisiace výdavky vrátane vstupeniek 
na pomerne drahé vystúpenie. Keďže ide o obchodné stretnutie, 
môžem prijať túto ponuku? 

Nie – ponuka dodávateľa presahuje to, čo sa na základe zásad a  
pokynov spoločnosti Air Products považuje za primerané a bežné. 
Prijatie takejto nevhodnej ponuky (alebo odovzdávanie darov,  
zaplatenie cesty alebo pohostenia nad rámec povolených súm) sa 
môže vnímať ako akt korupcie na účely ovplyvnenia obchodných  
rozhodnutí. Zákony aj zásady spoločnosti Air Products zakazujú  
vykonávať takéto transakcie.

Odovzdávanie alebo 
prijímanie darov v 
priebehu obchodných 
činností
V priebehu obchodných činností je 
normálne a bežné, aby ľudia pozývali a 
prijímali pozvanie na obed alebo 
primerané pohostenie. Výmena darov 
vysokej hodnoty alebo poskytovanie 
nevhodného pohostenia je neetické a 
môže byť protiprávne. Táto situácia 
môže viesť k poškodeniu osobného 
obchodného renomé, ako aj renomé 
spoločnosti Air Products. 

V rámci obchodných vzťahov by 
žiadny zamestnanec nemal ponúkať 
ani prijímať nič, čo môže vyzerať ako 
nástroj na ovplyvňovanie obchodných 
rozhodnutí alebo čo môže pôsobiť ako 
korupcia. Odovzdávanie alebo 
prijímanie hotovosti je v rozpore so 
zásadami spoločnosti (okrem veľmi 
špecifických a zadefinovaných 
okolností). Je vhodné prijímať 
primerané a vhodné jedlá alebo 
pohostenie počas obchodných 
rokovaní (vzťahov) a naša spoločnosť k 
takýmto situáciám pristupuje 
recipročne s cieľom zachovať vyvážený 
vzťah. Poskytovanie alebo prijímanie 
pohostení alebo darov, ktoré sú 
nevhodné alebo presahujú hodnoty 
povolené v zásadách, štandardoch 
alebo pokynoch spoločnosti, je však 

neetické. Zamestnanci by sa mali 
vyhýbať výmenám aj nie natoľko 
cenných predmetov v prípade, ak vedia 
(alebo majú podozrenie), že konajú v 
rozpore so zásadami spoločnosti 
druhej strany. 

Spoločnosť vytvorila limity vzťahujúce 
sa na dary venované z dobrej vôle, 
ktoré môžu zamestnanci odovzdávať 
alebo prijímať, a od nás všetkých sa 
očakáva, že tieto limity pochopíme. V 
prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich 
sa ceny alebo vhodnosti daru alebo 
pohostenia si prečítajte príslušné 
zásady spoločnosti, poraďte sa so 
svojím supervízorom alebo 
nadriadeným pracovníkom, oddelením 
auditu alebo vrchným riaditeľom pre 
oblasť riadenia rizík. 

Keďže existujú veľmi technické zákony 
a nariadenia týkajúce sa interakcie s 
vládnymi zástupcami, odovzdávanie 
darov v rámci uvedených vzťahov 
môže byť nezákonné. Vládnym 
zamestnancom sa bez 
predchádzajúceho schválenia 
priameho nadriadeného a zástupcu 
právneho oddelenia nesmú 
odovzdávať žiadne dary.
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Vedeli ste to?
Výdavky na cestovanie a pohostenie: 
Spoločnosť Air Products sa snaží o 

zachovanie dobrých vzťahov so zákaz-

níkmi a vládnymi inštitúciami všade 

tam, kde pôsobí. Počas organizovania 

a platieb za cesty, pohostenie, kontroly 

lokalít a pod. však musíme postupovať 

uvážlivo. Každá cesta musí mať legi-

tímny obchodný účel a je potrebné, 

aby ju skontrolovalo a schválilo práv-

ne oddelenie. Trvanie cesty musí byť 

obmedzené na časový interval, ktorý 

je skutočne potrebný na dosiahnutie 

schváleného obchodného účelu. Spo-

ločnosť Air Products by nemala platiť 

za iných než obchodných návštevní-

kov, cesty nesúvisiace s obchodným 

účelom, turistické výlety, neobmedze-

né pohostenia a taktiež by sme nemali 

odovzdávať dary bez ich predchádza-

júcej kontroly a schválenia.

Oznamovanie
Miestne čísla na oznamovanie 
a príslušné pokyny nájdete 
na stránke www.airproducts.
com/integrityline.

Ak chcete predložiť správu 
v režime online, navštívte 
stránku www.airproducts.
com/integrityonline.

http://www.airproducts.com/integrityline.
http://www.airproducts.com/integrityline.
http://www.airproducts.com/integrityonline.
http://www.airproducts.com/integrityonline.
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Vzťahy s  
verejnosťou

Zapojenie komunity 
Spoločnosť Air Products disponuje 
rozsiahlou tradíciou podpory a pomoci 
komunitám, v ktorých pôsobí, a miest, 
v ktorých naši pracovníci a ich rodiny 
žijú a pracujú. Spoločnosť organizuje a 
sponzoruje komunitné stabilizačné a 
vzdelávacie udalosti. Zamestnanci z 
našich miestnych lokalít spolupracujú 
s obyvateľmi a organizáciami na 
zlepšovaní podmienok komunity a 
spôsobu, akým vykonávame obchodné 
činnosti. Zamestnanci by však vždy 
mali postupovať v súlade so zásadami 
spoločnosti Air Products, ak používajú 
zdroje spoločnosti na uvedené akcie. 
Na niektoré situácie a regióny sa 
podobne vzťahuje aj zásada 
nezískavania zdrojov, ktorá zakazuje 
jednotlivým zamestnancom 
zabezpečovať zdroje alebo organizovať 
udalosti. V prípade zamestnaneckých 
otázok, ktoré sa týkajú tejto oblasti, sa 
zamestnanci môžu obrátiť na 
oddelenie vzťahov s komunitami, 
oddelenie firemnej komunikácie alebo 
personálne oddelenie. 

Účasť zamestnanca počas bežnej 
pracovnej doby je v niektorých 
regiónoch podmienený súhlasom 
miestneho vedúceho pracovníka. 
Zapojenie sa do komunitných 
programov je vo všeobecnosti vecou 
výberu. Žiadny zamestnanec by nemal 
mať pocit nútenej účasti na akejkoľvek 
programovej udalosti spoločnosti Air 
Products ani na účasti v zbierke 
príspevkov organizovanej 
spoločnosťou. V priebehu pracovnej 
doby sa na účasť pracovníka vzťahuje 
súhlas jeho nadriadeného pracovníka. Politická  

angažovanosť, lobing, 
dary a príspevky
Jednou zo základných hodnôt 
spoločnosti Air Products je zodpovedná 
starostlivosť o ostatných, naše 
komunity a globálne prostredie. 
Spoločnosť Air Products podporuje 
zamestnancov, úradníkov a riaditeľov, 
aby prispievali v prospech komunity a 
aby sa v plnej miere zapájali do 
miestnej, národnej a medzinárodnej 
politiky. Na tieto aktivity spoločnosti 
Air Products a jej zamestnancov sa 
však vzťahujú zákony o účasti na 
politickom živote vrátane politických 
príspevkov, lobingu a odovzdávania 
darov. V niektorých krajinách a 
jurisdikciách nie sú povolené politické 
príspevky, lobizmus a odovzdávanie 
darov. 

Nemôžeme vykonávať lobing, 
odovzdávať dary ani inak ovplyvňovať 
kroky vládnych predstaviteľov, ktoré sa 
týkajú legislatívy alebo iných 
politických rozhodnutí o obchodných 
činnostiach spoločnosti, ak tieto akcie 
neschváli právne oddelenie alebo 
oddelenie podnikových vzťahov. 
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Činnosti lobingu je dôležité 
koordinovať. Zamestnávatelia a 
zamestnanci aktívni v oblasti lobingu 
sa často musia na tieto aktivity 
registrovať (rovnako ako externé 
spoločnosti najaté spoločnosťou Air 
Products na účely lobingových aktivít 
alebo nadväzovania lobingových 
kontaktov). Zásadou spoločnosti Air 
Products je tiež dodržiavať všetky 
zákony týkajúce sa politických 
príspevkov. Jednou zo základných 
zásad spoločnosti Air Products and 
Chemicals, Inc. ako právnickej osoby je 
neposkytovať politické príspevky 
kandidátom v žiadnej krajine alebo 
oblasti – a to ani vtedy, ak je táto 
činnosť povolená zákonom. 
Zamestnanci môžu poskytovať osobné 
príspevky pre strany alebo kandidátov 
vo svojom vlastnom mene, nesmú 
však použiť zdroje spoločnosti (vrátane 
hotovosti, majetku alebo služieb) v 
prospech žiadnej politickej strany 
alebo výboru, kandidáta alebo 
zástupcu akéhokoľvek úradu 
akejkoľvek vlády. Nesmú vyžadovať 
žiadne protislužby za takéto osobné 
príspevky. Táto zásada nezabraňuje (ak 
to povoľujú zákony) činnosti výboru 
politických akcií („PAC“). Spoločnosť 
Air Products Political Alliance (PAC), 
ktorá je osobitnou právnickou osobou, 
poukazuje príspevky v prospech 
federálnych a štátnych kandidátov v 
Spojených štátoch, ktorí podporujú 
záujmy spoločnosti.

Komunikácia s  
verejnosťou
Je mimoriadne dôležité, aby externá 
komunikácia bola správna a 
konzistentná a aby nenarúšala 
dôverný charakter, príslušné zákony, 
zákony na ochranu osobných údajov 
alebo iné citlivé údaje. Externá 
komunikácia zahŕňa komunikáciu so 
zákazníkmi, novinármi, finančnými 
analytikmi a investormi, 
prevádzkovateľmi blogov, účastníkmi 
sociálnych a odborných sieťových 
lokalít, našimi komunitami, kolegami z 
priemyselnej oblasti a inými členmi 
externých skupín. Publikované 
informácie môžu mať významný vplyv 
na renomé spoločnosti Air Products a 
ich obchodný a právny dosah môže byť 
pomerne široký. Počas komunikácie 
mimo spoločnosti je potrebné 
postupovať uvážlivo.

Jednoduchosť elektronickej 
komunikácie dnešnej doby znamená, 
že informácie spoločnosti, ktoré s 
dobrým úmyslom zamestnanci občas 
publikujú alebo zverejňujú (aj vtedy, ak 
ich úmysel nebol rozsiahlym 
spôsobom zverejniť takéto informácie), 
sa môžu jednoducho zobraziť na webe 
a v rámci výsledkov internetového 
vyhľadávania. S cieľom zaistiť, aby sa v 
rámci externej komunikácie 
dodržiavali ustanovenia aktuálne 
platných zásad a štandardov, 
spoločnosť Air Products vyžaduje 
určité interné kontroly. 

Ak sa na vás obrátia médiá alebo 
chcete publikovať informácie o svojej 
práci, požiadajte o pomoc oddelenie 
podnikovej komunikácie. Ak sa na vás 
obráti investor alebo analytik, obráťte 
sa na oddelenie vzťahov s investormi. 
Technická dokumentácia by mala byť 
schválená vaším nadriadeným 
pracovníkom alebo supervízorom a (v 
niektorých prípadoch) by mala 
podliehať právnej kontrole. Ak ste 
vyzvaní na externú prezentáciu, 
obráťte sa na svojho supervízora, ktorý 
sa môže rozhodnúť overiť prezentáciu 
spolu s oddelením podnikovej 
komunikácie alebo právnym 
oddelením. Účelom týchto kontrol a 
overovaní je chrániť vás a spoločnosť 
pred neplánovanými následkami a 
prezentovať spoločnosť Air Products 
konzistentne a profesionálnym 
spôsobom. Ak ste v kontakte s 
médiami alebo publikujete informácie 
o svojich mimopracovných aktivitách, 
uveďte, že prezentujete svoj vlastný 
názor a nie názor spoločnosti Air 
Products. Postupujte uvážlivo, aby ste 
nezverejnili citlivé informácie. 

Oznamovanie
Miestne čísla na oznamovanie 
a príslušné pokyny nájdete 
na stránke www.airproducts.
com/integrityline.

Ak chcete predložiť správu 
v režime online, navštívte 
stránku www.airproducts.
com/integrityonline.

http://www.airproducts.com/integrityline.
http://www.airproducts.com/integrityline.
http://www.airproducts.com/integrityline.
http://www.airproducts.com/integrityline.
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Čítal som niektoré názory v článkoch na online lokalite zameranej 
na obchod, ktoré sa týkali finančnej výkonnosti spoločnosti Air  
Products. Tieto názory obsahovali množstvo faktických chýb a  
nesprávnych predpokladov týkajúcich sa vedenia. Mám opraviť 
chyby a reagovať pozitívnejším spôsobom?

Nie. Nemali by ste reagovať ani publikovať opravy ani žiadne iné 
poznámky, ak nie ste autorizovaným hovorcom spoločnosti Air Pro-
ducts. Pôvodný príspevok môže porušovať ustanovenia štandardu 
o sociálnych médiách spoločnosti Air Products, ak osoba, ktorá je 
autorom daného príspevku, bola zamestnancom spoločnosti Air 
Products, ktorý nemá oprávnenie vystupovať v mene spoločnosti Air 
Products. Informujte o tejto lokalite oddelenie podnikovej komuniká-
cie. Táto organizácia určí, či sa vyžaduje nejaká odpoveď a prípadné 
následné kroky.

Používanie sociálnych 
médií
Jednoduchosť a rýchlosť elektronickej 
komunikácie sa stále prehlbuje a 
zamestnanci by mali postupovať 
obozretne pri používaní týchto 
nástrojov na elektronickú komunikáciu 
v práci alebo mimo nej. Sociálne siete 
a ďalšie elektronické fóra (osobné a 
odborné) sú veľmi populárne. 
Distribúcia informácií veľmi 
rozsiahlemu publiku prostredníctvom 
niekoľkých kliknutí je veľmi 
jednoduchá. Musíme však postupovať 
uvážlivo, aby informácie, ktoré 
zdieľame v rámci sociálnych médií, 
neporušovali ustanovenia žiadnych 
zásad ani štandardov spoločnosti Air 
Products zameraných na ochranu 
bezpečnosti a zabezpečenia našich 
informácií, podnikového renomé, 
ochranu osobných údajov 
zamestnancov, zákazníkov alebo 
partnerov.

Informácie o spoločnosti (aj tie, ktoré 
sú určené na podnikové použitie), by 
mal zverejňovať výlučne autorizovaný 
hovorca spoločnosti Air Products po 
konzultácii s oddelením podnikovej 
komunikácie.

Podobne aj v prípade používania 
odborných lokalít je potrebné dbať na 
to, aby ste nezverejňovali žiadne 
citlivé, osobné, vlastnícke ani dôverné 
informácie v rámci svojich životopisov, 
odborného profilu, korešpondencie a 
iných foriem komunikácie.
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Na stretnutí obchodného združenia sa na mňa obrátil zástupca  
jedného z našich konkurentov s návrhom spoločne vybudovať  
výrobné stredisko v oblasti, v ktorej potrebujú obidve spoločnosti 
umiestniť vyšší podiel svojich výrobkov. Tento krok by bol vo finančnom 
záujme obidvoch strán. Môžem s konkurentom podrobnejšie rozobrať 
tento návrh? 

Toto rozhodnutie nie je rozhodnutím, ktoré môžete prijať sám. To, 
či uvedená spoločná výroba má legálny charakter, je otázkou, ktorá 
vyžaduje veľmi dôsledné posúdenie. Je vhodné, aby ste požiadali o 
spoluprácu právne oddelenie.

Vzťahy s naším  
priemyselným odvetvím
Protimonopolné  
zákony a zákony o 
konkurencii 
Od našich zamestnancov očakávame, 
že budú dodržiavať ustanovenia 
protimonopolných zákonov Spojených 
štátov a zákonov o konkurencii 
všetkých ostatných krajín alebo 
skupiny krajín, ktorých zákony sa 
vzťahujú na naše obchodné činnosti. 
To znamená riadiť sa jednoznačne 
definovanými situáciami majúcimi 
oporu v zákone a rozsahom zákonných 
ustanovení v prípade okolností, ktoré 
sú komplexnejšie a mnohoznačné. Ak 
si zamestnanec nie je istý, či jeho krok 
neporušuje ustanovenia zákona, mal 
by sa obrátiť na právne oddelenie. 
Spoločnosť Air Products prosperuje 
vďaka svojim produktom alebo 
službám na voľnom a otvorenom 
konkurenčnom trhu. Žiadny 
zamestnanec by si nemal myslieť, že 
zisk môže niekedy vyžadovať 
nezákonné kroky (alebo na ne môže 
oprávňovať). 

Obchodná konkurencia je základom 
robustného hospodárstva a 
protimonopolné zákony a zákony o 
konkurenčnom boji chránia slobodu 
trhu. Tieto zákony vo všeobecnosti 
zakazujú uzatváranie zmlúv alebo 
vykonávanie krokov, ktoré môžu 
obmedzovať obchod alebo 
konkurenciu. Niektoré z týchto 
zákonov označujú niektoré dohody a 
vzájomné „porozumenie“ medzi 
konkurentmi za nezákonné. To 
znamená, že sú prísne zakázané a nie 
je možné ich ospravedlniť žiadnym 
spôsobom. To, či takéto dohody alebo 
vzájomné porozumenie nežiaducim 
spôsobom ovplyvnili konkurenčný boj, 
sa neskúma – tieto kroky sú priamo 
považované za nezákonné. Tieto typy 
porušovaní zákonov zahŕňajú 
napríklad zmluvy medzi konkurentmi 
o 1) stanovení alebo regulácii cien 
alebo zmluvných podmienok,  

2) bojkotovaní niektorých dodávateľov 
alebo zákazníkov, 3) rozdelení 
produktov, oblastí alebo trhov, alebo  
4) obmedzení výroby alebo predaja 
produktov. 

Protimonopolné zákony a zákony o 
konkurenčnom boji sú komplexnými 
zákonmi, ktoré je niekedy 
problematické interpretovať a ktoré sa 
vzťahujú na širokú škálu podnikových 
aktivít. Porušovania ustanovení 
uvedených zákonov môžu mať za 
následok vážne občianske a trestné 
sankcie. Poškodzujúcim pre spoločnosť 
môže byť aj podozrenie na 
porušovanie ustanovení uvedených 
zákonov. Od zamestnancov v pozícii, z 
ktorej môžu ovplyvňovať komerčné 
kroky spoločnosti, sa vyžaduje 
mimoriadna uvážlivosť a pozornosť.
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Zástupkyňa konkurenta, ktorú poznám, uviedla, že je pravdepo-
dobné, že v určitom regióne získavame (obidva podniky) príliš nízke 
marže. Povedala, že by bolo jednoduchšie, keby sme sa dohodli, kto 
z nás získa významných zákazníkov v danej oblasti. Ako mám  
reagovať?

Tento druh zmluvy je ilegálny, neetický a jeho právne následky môžu 
byť rozsiahle. Svoje odmietnutie by ste mali vyjadriť veľmi jasne. Je 
veľmi vhodné, aby neexistovala žiadna osoba, ktorá by vás mohla  
obviniť z toho, že prostredníctvom vašich krokov ste súhlasili s 
daným návrhom, a to ani vtedy, keď ste sa nevyjadrili kladne. O tejto 
situácii je potrebné informovať právne oddelenie.

Konkurenčné vzťahy 
Kontakty s konkurentmi môžu mať 
legitímny obchodný účel (napríklad 
stretnutia obchodných združení alebo 
diskusie o spoločných podnikoch alebo 
výskumných projektoch). V niektorých 
prípadoch aj nakupujeme od 
konkurentov a predávame im, t. j. 
legitímne obchodné stretnutia sa 
jednoducho musia uskutočňovať. 
Zamestnanci by však počas kontaktov 
s konkurentom mali postupovať 
uvážlivo, pretože existujú niektoré 
typy informácií, ktoré nie je možné 
voľne poskytovať a prijímať. V prípade 
akýchkoľvek pochybností o tom, či je 
transakcia alebo samotné správanie v 
súlade so zásadami spoločnosti alebo v 
prípade, ak zvažujete možnosť 
spoločného podniku alebo 
výskumného projektu tohto druhu, 
požiadajte o radu právne oddelenie. 

Vhodné spôsoby získa-
vania konkurenčných 
informácií 
Prieskum trhu (snaha o porozumenie 
produktom a ich predvídanie, plány a 
stratégie konkurentov) je súčasťou 
dobrého obchodu. Tieto informácie je 
možné získať z mnohých legálnych 
zdrojov, existujú však jasne stanovené 
obmedzenia. Nevhodné získavanie 
dôverných informácií o konkurentoch 
môže mať vážne právne a obchodné 
následky. Napríklad zákony v mnohých 
krajinách uvaľujú závažné trestné 
sankcie na jednotlivcov aj organizácie, 
ktoré nevhodným spôsobom získavajú 
alebo odovzdávajú obchodné tajomstvá. 



23

Zákony proti bojkotu
Niektoré vlády odmietajú rokovať s 
vládami iných krajín alebo ich 
podnikmi. Druhú krajinu považujú za 
súčasť bojkotu a pokúšajú sa 
ovplyvňovať ostatné krajiny, aby 
postupovali rovnako. Tieto vlády sa 
pokúšajú o zosilnenie bojkotu tak, že 
presviedčajú iných zákazníkov a 
dodávateľov, aby odmietli vykonávať 
obchodné činnosti s danou krajinou. 
Krajina uplatňujúca bojkot sa pokúša 
vyvíjať tlak na uvedené ďalšie krajiny 
tým, že sa ich snaží presvedčiť, aby 
taktiež bojkotovali danú krajinu, a 
tento postup vydáva za podmienku 
ďalších obchodných činností vo 
vlastnej krajine. Zákony a nariadenia 
Spojených štátov vo všeobecnosti 
zakazujú americkým spoločnostiam, 
ich zahraničným a domácim dcérskym 
spoločnostiam spolupracovať s 
bojkotujúcimi stranami, ktoré 
americká vláda nepodporuje. Tieto 
zákony taktiež od spoločností 
vyžadujú, aby informovali americké 
vládne agentúry o tom, keď dostanú 

Medzinárodné zákony

písomnú alebo ústnu požiadavku na 
to, aby súhlasili alebo aby podporili 
takýto bojkot. Niektoré miestne 
zákony vzťahujúce sa na 
medzinárodný obchod majú okrem 
toho extrateritoriálny charakter. To 
znamená, že krajina môže uplatňovať 
svoje zákony aj mimo svojho územia. 
Ak teda spoločnosť Air Products poruší 
ustanovenia protibojkotových zákonov 
inej krajiny, môže za tento krok niesť 
zodpovednosť. Vždy sa obracajte na 
právne oddelenie, ak nemáte istotu o 
tom, ako sa na danú situáciu môžu 
vzťahovať medzinárodné zákony. 
Porušovanie môže viesť k trestným a 
občianskym sankciám a strate 
daňových výhod. 

Zákony o dovoze a 
vývoze
Globálne zákony o dovoze a vývoze 
vyžadujú správnu klasifikáciu, 
ohodnotenie, určenie licencie, kontrolu 

Práve som získal ponuku na dodávku pre spoločnosť Air Products. 
Návrh zmluvy však obsahuje ustanovenie o nepoužívaní súčastí 
alebo pracovných síl z určitej krajiny po dobu platnosti zmluvy. Nie 
je potrebné, aby sme z danej krajiny používali zdroje ani pracovné 
sily. Je však v rozpore s americkými protibojkotovými zákonmi, ak 
túto zmluvu podpíšem?

Právne oddelenie musí skontrolovať túto (a akúkoľvek inú) zmluvu. V 
tomto prípade jazyk bojkotovania, obsiahnutý v celej dokumentácii, 
musí byť odstránený a vhodným spôsobom zmenený. Tieto podrob-
nosti nie je však možné zmeniť formou ústnej dohody, a preto počas 
diskusií so zákazníkom postupujte uvážlivo.

koncových používateľov a koncového 
používania, vedenie záznamov, včasné 
záznamy a označovanie komodít a 
technológií, ktoré sa vyvážajú za 
hranice. Spojené štáty a vlády iných 
krajín môžu prostredníctvom 
požadovaného licenčného 
poskytovania obmedziť vývoz, dovoz 
alebo reexport komodít na základe ich 
pôvodu, klasifikácie alebo charakteru 
dvojitého použitia mnohých našich 
komodít a technológií, ako aj identity 
zákazníka. Vývoz a reexport do krajín, 
na ktoré sa vzťahuje embargo podľa 
amerických alebo iných zákonov 
vyvážajúcej krajiny, je zakázaný. 
Porušenia týchto ustanovení môžu 
viesť k trestným a občianskym 
sankciám, ako aj k strate vývozných a 
dovozných privilégií. 

Vedeli ste to?

Zmena nariadení: Platby za „urýchle-

nie“ sa niekedy vyžadujú na urýchlenie 

konania verejných činiteľov v niekto-

rých krajinách (napríklad pri vydávaní 

povolení alebo licencií). Aj keď v mi-

nulosti boli takéto platby v niektorých 

prípadoch prípustné, zamestnanci 

spoločnosti Air Products majú vo 

všeobecnosti zakázané platiť tieto po-

platky akémukoľvek cudziemu oficiál-

nemu predstaviteľovi. Pred realizáciou 

akýchkoľvek platieb takéhoto druhu sa 

obráťte na právne oddelenie a svojho 

nadriadeného pracovníka.
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Air Products, ako americká spoločnosť, 
musí dodržiavať zákon Spojených 
štátov o zahraničných korupčných 
praktikách (Hatchov zákon, FCPA). 
Tento zákon zakazuje vykonávať 
platby a ponúkať čokoľvek cenného 
zahraničným oficiálnym 
predstaviteľom, politickým stranám 
alebo kandidátom na zahraničný 
politický úrad na účely získania, 
zachovania alebo smerovania 
obchodných činností. Argumenty o 
neznalosti danej situácie nemôžu 
slúžiť ako obhajoba v prípade, ak by 
konkrétne okolnosti poukazovali na 
vaše zapojenie do takýchto transakcií. 
Platby realizované nepriamo 
prostredníctvom sprostredkovateľov 
(napríklad predajcov a konzultantov), 
kedy väčšina ľudí chápe, že účel 
poskytnutia platby nie je povolený, sú 
taktiež nezákonné. 

Okrem niektorých zakázaných činností 
tento zákon vyžaduje aj vnútornú 
kontrolu účtovníctva a vedenie 
záznamov spoločnosti v súvislosti s 

ľubovoľnými platbami jej 
zahraničných dcérskych spoločností. 

Problémy uvádzané v tomto zákone sú 
komplexnejšie, než sa môže zdať na 
prvý pohľad. Ak napríklad nebudete 
pod výrazom „zahraničný oficiálny 
predstaviteľ“ vnímať zamestnancov 
zahraničných štátnych podnikov, podľa 
tohto zákona by sa daní zamestnanci 
radili do tejto kategórie. 
Komplikovanosť podčiarkuje niekoľko 
výnimiek, ktoré v tomto zákone 
existujú. Z týchto a ďalších dôvodov sa 
pomoc právneho oddelenia považuje 
za nevyhnutnú v prípade, ak sa snažíte 
prepracovať komplexnosťou 
problémov, ktoré mohli vzniknúť v 
súlade s dodržiavaním tohto zákona. 

Ďalšie krajiny vrátane mnohých 
industrializovaných krajín západnej 
Európy a Ázie majú zavedené (alebo 
zavádzajú) podobné zákony. Ako 
posledné príklady je možné uviesť 
zákony v Spojenom kráľovstve a 
Čínskej ľudovej republike. Je dôležité 
uvedomiť si, že v mnohých krajinách 

sa môžu uplatňovať medzinárodné aj 
miestne zákony. Niektoré zákony, ako 
napríklad americký zákon FCPA a 
zákon Spojeného kráľovstva o boji 
proti korupcii z roku 2010, majú 
extrateritoriálny charakter, t. j. ich 
platnosť presahuje hranice danej 
krajiny a vzťahuje sa na akty korupcie 
vykonanej v zámorí. Mnohé z týchto 
zákonov používajú pomerne širokú 
definíciu pojmu „zahraničný oficiálny 
predstaviteľ“ alebo „korupčné 
postupy“ a uvádzajú, že miestne zvyky 
alebo kroky (v prípade pochybností o 
korupcii a úplatkoch), sa nesmú brať 
do úvahy. Zákon má vždy prednosť. 
Našu integritu nikdy nesmieme 
ohroziť na účely vytvorenia zisku ani 
na zjednodušenie obchodných 
činností. 

Napríklad zákon Spojeného kráľovstva 
o boji proti korupcii z roku 2010 
obsahuje v rámci obchodných 
transakcií zahŕňajúcich vládnych 
činiteľov alebo privátne zmluvné 
strany dve široké kategórie trestného 
činu – ponuku, prísľub alebo 

Som zodpovedný za obstarávanie stavebných povolení projektu v 
rozvojovej krajine, ktorého zmluvným účastníkom je spoločnosť Air 
Products. Jeden z miestnych subdodávateľov mi oznámil, že je cel-
kom bežné zaplatiť predstaviteľovi správneho úradu menší poplatok 
za urýchlenie celého spracovania. Ak tak neurobím, schvaľovací pro-
ces bude trvať dlhšie a naruší náš časový harmonogram. Ako mám 
postupovať?

Požiadajte o radu právne oddelenie. Bez ohľadu na výšku poplatku a 
obľúbenosť takýchto „výmenných“ obchodov sa v rámci niektorých 
zákonov môže tento krok považovať za korupciu. Mnohé z krajín, v 
ktorých spoločnosť Air Products pôsobí, uplatňujú protikorupčné 
zákony, pričom platnosť niektorých má extrateritoriálny charakter. 
To znamená, že zákon bude platiť aj vtedy, ak sa takéto transakcie 
budú uskutočňovať mimo krajiny uplatňujúcej daný zákon. Nikdy sa 
nesmieme zúčastňovať transakcií, ktoré by mohli byť považované za 
korupciu, a to ani vtedy, ak by tým došlo k oneskoreniu našich plánov 
alebo zníženiu zisku.

Globálne zákony o boji proti korupcii a úplatkárstvu
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poskytnutie výhody a žiadosť, súhlas s 
prijatím výhody (alebo jej akceptácia). 
Zákon však sám osebe je veľmi 
komplexný a jeho právne následky 
môžu byť závažné (vrátane uväznenia 
a neobmedzenej pokuty). V rámci 
tohto zákona musia spoločnosti 
nielenže odmietnuť svoju účasť v 
aktoch korupcie alebo iných 
neetických postupoch na účely 
získania obchodných preferencií, ale 
musia zaviesť adekvátne opatrenia na 
zabraňovanie korupcii a úplatkárstvu. 
Na rozdiel od amerického zákona FCPA 
zákon Spojeného kráľovstva o boji 
proti korupcii z roku 2010 nepovoľuje 
platby za urýchlenie konania, ktoré sa 
niekedy vyžadujú na urýchlenie 
činnosti verejných činiteľov (napríklad 
v prípade vystavenia povolení alebo 
udeľovania licencií). Tieto platby mohli 
byť v minulosti v konkrétnych 
prípadoch povolené, avšak 
zamestnanci spoločnosti Air Products 
a jej pridružené strany nesmú 
poskytovať takéto typy platieb 
žiadnym zahraničným oficiálnym 
predstaviteľom s výnimkou prísne 

špecifikovaných prípadov s 
predchádzajúcim súhlasom právneho 
oddelenia.

Za určitých okolností by mohla byť 
spoločnosť Air Products považovaná 
za vinnú vzhľadom na kroky, ktoré 
vykonali tretie strany alebo 
„pridružené strany“ v jej mene. 
Pridružené strany zahŕňajú partnerov 
v spoločnom podniku, agentov, 
distribútorov, zamestnancov 
externých poskytovateľov služieb 
alebo subdodávateľov, ktorí 
vykonávajú svoje činnosti v našom 
mene. Je dôležité, aby zamestnanci 
spoločnosti Air Products postupovali 
obozretne vzhľadom na akékoľvek 
podozrivé správanie alebo udalosti a 
oznamovali ich oddeleniu riadenia 
podnikových rizík, právnemu 
oddeleniu alebo svojmu 
nadriadenému pracovníkovi.  

Ako zamestnanci spoločnosti Air 
Products musíte vždy poznať 
existujúce zásady globálnej 
konkurencie a medzinárodného 
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obchodu. Môžu sa od vás vyžadovať 
potvrdenia týkajúce sa etického 
správania, absolvovanie vzdelávacích 
aktivít (podľa konkrétnej úlohy alebo 
funkcie) alebo vykonanie krokov 
zameraných na rozptýlenie čo i len 
podozrenia na korupciu alebo nečestný 
postup. Ak si nie ste istí nejakou 
situáciou, pomôže vám váš nadriadený 
pracovník, supervízor alebo právne 
oddelenie. Nikdy nemajte obavy z 
prekladania svojich otázok alebo 
vyjadrovania pochybností o tejto 
dôležitej právnej oblasti.

Pred tým, než začnete vykonávať 
obchodné činnosti mimo vlastnej 
domovskej krajiny, je potrebné, aby ste 
nadobudli pracovné znalosti zákonov a 
zásad krajín, v ktorých budete pôsobiť. 
V prípade akýchkoľvek otázok 
týkajúcich sa medzinárodného práva 
sa obráťte na právne oddelenie. 

Oznamovanie
Miestne čísla na oznamovanie 
a príslušné pokyny nájdete 
na stránke www.airproducts.
com/integrityline.

Ak chcete predložiť správu v 
režime online, navštívte strán-
ku www.airproducts.com/ 
integrityonline

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
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Správnosť finančného účtovníctva 
a vykazovania

Čestné a správne účtovné vykazovanie 
je základom budovania nášho renomé 
a integrity. Na naše finančné 
účtovníctvo a pravidlá vykazovania sa 
vzťahujú zákony Spojených štátov. 
Spoločnosť Air Products je globálnou 
spoločnosťou so zastúpením vo viac 
ako 40 krajinách. Z tohto hľadiska sa 
finančné účtovníctvo a vykazovanie 
riadi aj miestnymi zákonnými 
požiadavkami. Zákony Spojených 
štátov, miestne zákonné požiadavky a 
zásady spoločnosti Air Products 
vyžadujú čestné a správne vedenie 
účtovníctva. 

Čestné vykazovanie znamená úplné, 
čestné, správne, včasné a zrozumiteľné 
zverejnenie všetkých dokumentov. 
Spoločnosť Air Products vyhotovuje 
finančné správy v spolupráci s 
americkou komisiou pre burzy a cenné 
papiere a vydáva finančné prehľady v 
rámci iných verejných vyhlásení a 
komunikácií. Je dôležité, aby boli tieto 

vyhlásenia a informácie správne a 
čestné, aby nám umožňovali dodržiavať 
ustanovenia zákona a spĺňať očakávania 
investorov. 

Správne vykazovanie nám taktiež 
pomáha prijímať správne rozhodnutia 
týkajúce sa našich obchodných a iných 
operácií. To znamená, že tento prístup sa 
vyžaduje aj z hľadiska nášho 
pretrvávajúceho obchodného úspechu. 

Zamestnanci by mali správnym 
spôsobom pripravovať všetky obchodné 
záznamy (účty, faktúry, správy o 
výdavkoch na cestovné a pohostenie, 
mzdové listiny, správy a účtovné knihy) 
a včas zaznamenávať všetky finančné 
transakcie. Finančné transakcie sa 
musia zaznamenávať v súlade s 
finančnými zásadami a štandardmi 
spoločnosti Air Products, ako aj v súlade 
s miestnymi nariadeniami a účtovnými 
pravidlami. 

Moja vedúca ma požiadala, aby som upravil niektoré čísla tak, aby 
naše výsledky za tento štvrťrok vyzerali lepšie, a aby som ich násled-
ne upravil v priebehu nasledujúceho štvrťroka. Naznačila, že ak to 
neurobím, moja pozícia môže byť v ohrození. Viem, že tento prístup 
je nesprávny, ale mám strach. Ako mám postupovať?

Urobte správnu vec – správne a včasné vykazovanie je „zákon“.  
Implicitné hrozby týkajúce sa vášho zamestnania alebo pokusy  
zastrašovaním prinútiť zamestnancov k neetickému správaniu  
nebudú zo žiadneho dôvodu tolerované. Oznámte túto konverzáciu 
supervízorovi vášho nadriadeného pracovníka alebo zatelefonujte na 
linku IntegrityLine.
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Zodpovednosť  
predstavenstva a  
zrušenie platnosti časti 
kódexu
Predstavenstvo prijalo kódex správania 
a iba predstavenstvo môže schvaľovať 
zmeny kódexu. V zriedkavých 
prípadoch môže vrchný riaditeľ pre 
oblasť dodržiavania súladu určiť, že 
nastala doba, kedy je vhodné zrušiť 
platnosť časti kódexu. Každý takýto 
krok (zrušenie platnosti časti kódexu), 
ktorý by sa vzťahoval na výkonných 
pracovníkov (menovaných 
predstavenstvom) spoločnosti, môže 
však vykonať iba výbor predstavenstva 
pre nomináciu a podnikové vedenie. 
Všetky takéto zmeny musia byť 
bezodkladne oznámené akcionárom 
spoločnosti.

Nižšie uvádzame niektoré ďalšie požiadavky:

• Položky uvedené v účtovnej knihe doložte podrobnou dokumentáciou. 

• Vyvarujte sa nesprávnych alebo zámerne zavádzajúcich zadaní (vrátane 
číselných hodnôt, kategórií, časových údajov a iných podrobností). 

• Zdroje a účty spoločnosti veďte v súlade so štandardnými postupmi vrátane 
včasnej rekonciliácie účtov. 

• Účty a zdroje používajte iba na účely, na ktoré sú presne vymedzené v rámci 
príslušnej dokumentácie. 

Oznamovanie
Miestne čísla na oznamovanie 
a príslušné pokyny nájdete 
na stránke www.airproducts.
com/integrityline.

Ak chcete predložiť správu 
v režime online, navštívte 
stránku www.airproducts.
com/integrityonline.

http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com/integrityline


Spoločnosť Air Products disponuje prostriedkami na oznamovanie porušení ustanovení 
kódexu správania, predpokladaných porušení kódexu správania alebo vyjadrenie 
pochybností. Zákony niektorých krajín obmedzujú alebo stanovujú procesy, nástroje alebo 
povolené kategórie na oznamovanie porušení ustanovení kódexu správania. Používajte tie 
prostriedky, ktorých použitie umožňujú miestne zákony. 

Zoznam kontaktov nájdete na adrese www.airproducts.com/codeofconduct.

Online prekladanie správ môžete použiť na adrese www.airproducts.com/integrityonline.

Podrobné pokyny na telefonické predkladanie správ nájdete na adrese 
www.airproducts.com/integrityline.

Ak potrebujete ďalšie informácie, 
použite nasledujúce kontaktné 
údaje:

Vedenie spoločnosti 

Air Products and Chemicals, Inc.
7201 Hamilton Blvd.
Allentown, PA 18195-1501
Tel.: 610 481 4911
Fax: 610 481 5900

Regionálne ústredia 

Air Products PLC
Hersham Place Technology Park
Molesey Road
Hersham
Walton-on-Thames
Surrey KT12 4RZ
UK
Tel.: +44 1932 249200
Fax: +44 1932 249565

Air Products Chemicals Europe B.V.
Kanaalweg 15, Box 3193
3502 GD Utrecht
Holandsko
Tel.: +31 30 2857100
Fax: +31 30 2857111

chcem vedieť viac; ďalšie  
informácie; chcem sa  

dozvedieť viac
airproducts.com

© Air Products and Chemicals, Inc., 2017 (38976) 900-12-010-SK-May17

Air Products Asia, Inc.
2503-5, 25/F
148 Electric Road, North Point
Hong Kong
Tel.: +852 2527 1922
Fax: +852 2527 1827

Air Products Asia, Inc.
2 International Business Park
#03-32 The Strategy
Singapur 609930
Tel.: +65 6494 2240
Fax: +65 6334 1005

Air Products and Chemicals (China)
Investment Co. Ltd.
East Wing, Floor 1
Building #88, Lane 887
Zu Chongzhi Road
Zhangjiang Hi-Tech Park
Šanghaj 201203
ČĽR
Tel.: +86 21 38962000
Fax: +86 21 50805555

http://www.airproducts.com/codeofconduct
http://www.airproducts.com/integrityonline
http://www.airproducts.com/integrityline
http://www.airproducts.com

