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Od roku 1905 meníme vedu a prírodné zdroje na výrobky, ktoré svet 
potrebuje. Posúvame sa vpred ako globálna a plne integrovaná hliníková 
spoločnosť – inovatívna a udržateľná.

V spoločnosti Hydro sa staráme o to, čo robíme a ako to robíme. Chceme 
byť schopní dokázať našim zákazníkom a ostatným zainteresovaným 
stranám, že naše výrobky a riešenia boli vyrobené s čo najväčšou zodpo-
vednosťou – efektívne z pohľadu využitia zdrojov a energií, s minimálnym 
dopadom na životné prostredie a klímu, pri rešpektovaní ľudských a 
pracovných práv a v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

Očakávania zainteresovaných strán týkajúce sa zodpovedného podni-
kateľského správania sa neustále menia. Hoci naše základné princípy a 
štandardy zostávajú rovnaké, pravidelne aktualizujeme Kódex správania, 
aby sme si zabezpečili náskok pred vývojom.

Tento Kódex správania je založený na našich hodnotách: Starostlivosť, 
Odvaha a Spolupráca (Care, Courage, Collaboration). Princípy, štandardy 
a požiadavky stanovené v Kódexe správania odrážajú to, čo považujeme za 
zodpovedné podnikateľské správanie. Jeho cieľom je byť nápomocný pri pri-
jímaní správnych rozhodnutí pre nás samých, ako aj pre spoločnosť Hydro. 

Očakávam od každého, že si nový Kódex správania prečíta, porozumie mu 
a že zaistí svoj súlad s jeho požiadavkami. Len týmto spôsobom budeme 
aj naďalej vnímaní ako dôveryhodná spoločnosť, ktorou dnes sme.

Konať zodpovedne, vždy bezúhonne a byť dobrým členom korporácie, to nie je len 
správny spôsob, ako sa správať, je to cesta spoločnosti Hydro – The Hydro Way.

Vitajte v našom novom Kódexe správania.

Hilde Merete Aasheim 
Prezidentka a generálna riaditeľka

Vážení  
kolegovia,
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1.1	 Náš	záväzok	k	dodržiavaniu	a	čestnosti

Kódex správania odráža náš trvalý záväzok k uplatňovaniu 
etických obchodných praktík a dodržiavaniu právnych 
predpisov v celej našej organizácii, všade tam, kde pracujeme 
a podnikáme v mene spoločnosti Hydro. Zároveň vytvára 
základ, ktorý podporuje naše snahy robiť správne veci a vždy 
konať čestne. Jeho cieľom je byť nápomocný pri prijímaní 
správnych rozhodnutí pre nás samých ako aj pre spoločnosť 
Hydro. Ako zamestnanec spoločnosti Hydro musíte rešpek-
tovať pravidlá Kódexu správania a vo všetkom, čo robíte pre 
spoločnosť, sa vždy usilovať o to, aby ste dobre zhodnotili a 
zvážili situáciu a venovali jej dostatok pozornosti. Táto verzia 
Kódexu správania, ktorá bola schválená predstavenstvom 
spoločnosti Norsk Hydro ASA, nahrádza všetky jeho predchá-
dzajúce verzie.

Ako	sa	uplatňuje	Kódex	správania		
Ako globálna spoločnosť musíme konať v súlade so zákonmi a 
predpismi krajín, v ktorých pôsobíme. 

Odkazy v tomto Kódexe správania na spoločnosť „Hydro“ 
alebo „spoločnosť“ znamenajú Norsk Hydro ASA a jej dcérske 
spoločnosti, ktoré sú ňou plne vlastnené. Kódex správania 
platí bez ohľadu na miesto pre všetkých zamestnancov 
spoločnosti Hydro, ako aj pre všetkých dočasne pridelených 
zamestnancov, konzultantov a ostatných na celom svete, ktorí 
konajú v mene spoločnosti Hydro alebo ju zastupujú, tiež pre 
členov predstavenstva spoločnosti Hydro. Platí aj pre za-
mestnancov spoločností, v ktorých skupina vlastní len určitý 
podiel, v rozsahu schválenom riadiacim orgánom takýchto 
spoločností. Pri právnych subjektoch, v ktorých spoločnosť 
Hydro vlastní menej ako 100 % hlasovacích práv, zástupcovia 

spoločnosti Hydro v predstavenstvách alebo v iných riadia-
cich orgánoch musia konať v súlade s Kódexom správania 
spoločnosti Hydro a usilovať sa zaviesť princípy, ktorú sú tu 
stanovené.

Konanie v prípade odchýlok
Každou požadovanou odchýlkou od požiadaviek definova-
ných v tomto Kódexe správania sa bude zaoberať prezident 
a generálny riaditeľ v súlade s globálnym nariadením „The 
Hydro Way and Governance System“ (Spôsob konania a 
systém riadenia spoločnosti Hydro), navyše každú odchýlku 
prislúchajúcu prezidentovi a generálnemu riaditeľovi alebo 
ktorémukoľvek riaditeľovi spracuje predstavenstvo.

1.2	 Naše	zodpovednosti

Od všetkých našich zamestnancov sa očakáva, že budú pri-
spievať k etickej kultúre spoločnosti Hydro tým, že akceptujú 
Kódex správania, politiky a postupy spoločnosti Hydro, a to 
dodržiavaním jej zásad, čestnosťou a presadzovaním požiada-
viek kódexu. Musíte sa vyhnúť konaniu alebo podnecovaniu 
ostatných k tomu, aby konali v rozpore s Kódexom správania, 
aj keď za určitých okolností sa to môže zdať, že je to v záujme 
spoločnosti. 

Zodpovednosti	zamestnancov
Ako od zamestnanca spoločnosti Hydro sa od vás očakáva, že 
pri práci so zákazníkmi, s obchodnými partnermi, kolegami 
a ostatnými zúčastnenými stranami budete konať čestne a 
transparentne a budete preukazovať záväzok k dodržiavaniu 
najvyšších etických štandardov. Každý zamestnanec má 
zodpovednosť:

1 Pochopenie Kódexu 
správania a konanie v 
súlade s ním
Tento Kódex správania stavia na hodnotách spoločnosti Hydro, spolu so 
zásadami a s postupmi spoločnosti Hydro, a aplikovateľnými zákonmi a 
predpismi; poskytuje rámec pre to, čo považujeme za zodpovedné správanie. 
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Od všetkých našich zamestnancov sa očakáva, že 
budú prispievať k etickej kultúre spoločnosti Hydro 
tým, že akceptujú Kódex správania, politiky a postupy 
spoločnosti Hydro, a to dodržiavaním jej zásad, 
čestnosťou a presadzovaním požiadaviek kódexu. 
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• Vždy konať v súlade s Kódexom správania, ostatnými ria-
diacimi dokumentmi, pracovnými pravidlami a príslušnými 
zákonmi a predpismi.

• Vyhýbať sa každej činnosti, ktorá by mohla vyvolávať 
podozrenie, že je neetická alebo ilegálna.

• Okamžite klásť otázky a žiadať o rady, ak nemáte istotu o 
význame niektorej časti Kódexu správania alebo v prípade 
konfrontácie s etickou otázkou či etickým problémom.

• Okamžite klásť otázky v prípade podozrenia na porušenie 
Kódexu správania, ostatných riadiacich dokumentov, 
pracovných pravidiel alebo zákonov či predpisov.

• Maximálne a čestne spolupracovať pri interných šetreniach 
v spoločnosti.

• Nikdy sa nepomstiť osobe, ktorá v dobrej viere upozornila 
na problém.

• Zúčastňovať sa na požadovaných školeniach o dodržiavaní 
predpisov. 

Zodpovednosti	lídrov,	riaditeľov	a	nadriadených
Naši lídri, riaditelia a nadriadení pracovníci sú zodpovední  
a majú ďalšie povinnosti s cieľom zabezpečiť, aby sa činnosti 
v rámci ich kompetencií vykonávali v súlade s Kódexom 
správania, ostatnými riadiacimi dokumentmi a príslušnými 
zákonmi a predpismi. Lídri, riaditelia a nadriadení v spoloč-
nosti Hydro musia:

• Byť pozitívnym vzorom a dobrým príkladom, ktorý inšpi-
ruje zamestnancov k dodržiavaniu Kódexu správania a k 
poctivému, transparentnému a čestnému konaniu.

• Otvorene diskutovať o požiadavkách Kódexu správania so 
svojimi tímami, aby bolo zabezpečené, že pracovníci chápu 
štandardy a dodržiavajú ich.

• Podporovať dôležitosť etiky a dodržiavania predpisov.

• Vytvárať pracovné prostredie plné dôvery, v ktorom 
zamestnanci bez obáv nahlásia problém a kde dostávajú 
adekvátnu podporu a poradenstvo.

• Vytvárať etickú kultúru, ktorá podporuje dodržiavanie 
predpisov, podporuje zamestnancov v kladení otázok a 
oznamovaní problémov a zakazuje pomstu. 

• Okamžite riešiť nahlásené problémy zamestnancov o 
podozrivom porušení predpisov a okamžite ich postúpiť 
riaditeľovi spoločnosti, oddeleniu ľudských zdrojov, oddele-
niu súladu alebo právnemu oddeleniu.

• Uznávať a odmeňovať zamestnancov, ktorí dodržiavajú a 
propagujú dodržiavanie predpisov a etické správanie.

Certifikácia
Od všetkých zamestnancov sa vyžaduje pravidelne potvrdzo-
vať, že si prečítali a pochopili Kódex správania, že budú konať 
v súlade so štandardmi Kódexu správania a že súhlasia s tým, 
že oznámia každé porušenie prostredníctvom dostupných 
možností nahlasovania.

1.3	 Vyhľadanie	rady,	oznámenie	problémov	a	
nahlasovanie podozrení na porušenie

Spoločnosť Hydro sa zaväzuje budovať kultúru dôvery, kde za-
mestnanci bez obáv kladú otázky, vyhľadávajú rady, oznamujú 
problémy a nahlasujú podozrenia na porušenie. Vaše otázky a 
podozrenia budú brané veľmi vážne a ste podporovaní, aby ste 
ich nahlasovali v dobrej viere. Poskytnutím konkrétnych infor-
mácií týkajúcich sa danej veci pomôže adekvátnemu riešeniu.

My všetci máme zodpovednosť hovoriť promptne o etických 
problémoch a podozreniach na porušenie. Bežne je potrebné 

My všetci máme zodpovednosť hovoriť promptne o 
etických problémoch a podozreniach na porušenie. 
Bežne je potrebné rozprávať sa o vašich obavách a 
sťažnostiach s vašim nadriadeným. 
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Spoločnosť Hydro nebude tolerovať odplatu voči 
žiadnej osobe, ktorá v dobrej viere vyjadrí svoje obavy, 
položí otázku, oznámi problém, nahlási podozrenie 
na porušenie alebo sa zúčastní interného šetrenia v 
rámci spoločnosti. 
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rozprávať sa o vašich obavách a sťažnostiach s vašim nadria-
deným. Ak by vám z nejakého dôvodu nevyhovovalo oznamo-
vanie problémov svojmu nadriadenému alebo ak si myslíte, 
že váš nadriadený problém nevyriešil dostatočne, problémy 
môžete nahlasovať aj nasledovným osobám:

• Nadriadený pracovník vášho nadriadeného/manažéra
• Váš zástupca odborov/zástupca pre bezpečnosť
• Váš riaditeľ spoločnosti
• Ktorýkoľvek zamestnanec oddelenia ľudských zdrojov
• Ktorýkoľvek zamestnanec právneho oddelenia 
• Ktorýkoľvek zamestnanec oddelenia súladu
• Ktorýkoľvek zamestnanec oddelenia HSE
• Ktorýkoľvek zamestnanec oddelenia interného auditu  

Ak pre vás nie je pohodlné nahlasovať udalosť niektorej z uve-
dených osôb, môžete použiť linku Hydro AlertLine. Problémy 
môžete nahlasovať na linku Hydro AlertLine nasledovne:

• Kontaktovaním: Hydro.AlertLine.com, kde možno oznámiť 
problémy on-line.

• Zavolaním na bezplatné telefónne číslo: Telefónne čísla a 
pokyny na volanie sú uvedené na plagátoch AlertLine v závo-
doch spoločnosti Hydro, na intranetovej stránke spoločnosti 
Hydro a na stránke HydroAlertLine.com. Linku AlertLine 
dôverne prevádzkuje nezávislá spoločnosť tretej strany. Je 
k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku, 
aby riešila Vaše obavy. Problémy môžete nahlásiť anonymne 
na linku AlertLine, ak to nie je zakázané zákonom prísluš-
nej krajiny. Linka ponúka aj služby tlmočníka v rôznych 
jazykoch. Špecialisti na linke AlertLine okamžite oznámia 
problémy oddeleniu interného auditu spoločnosti Hydro, aby 
mohlo reagovať a vykonať príslušné kroky.

Nulová	tolerancia	pre	odplatu	(pomstu)
Spoločnosť Hydro nebude tolerovať odplatu voči žiadnej 
osobe, ktorá v dobrej viere vyjadrí svoje obavy, položí otázku, 
oznámi problém, nahlási podozrenie na porušenie alebo sa 
zúčastní interného šetrenia v rámci spoločnosti. 

Dobrá viera znamená, že ste úprimne presvedčený, že existuje 
opodstatnený problém.

Odplata je čin, cieľom ktorého je zastrašiť niekoho pred 
vyjadrením svojho názoru alebo vykonanie kroku voči 
niekomu, kto oznamuje problém. Odplata osobe za ohlásenie 
obáv je porušením tohto Kódexu správania. Na druhej strane, 
zlomyseľné a zámerne nepravdivé hlásenia nebudú tolero-
vané. Voči každému, kto bude konať za úmyslom odplaty 
alebo úmyselne podá nepravdivú správu, môže byť začaté 
disciplinárne konanie vrátane ukončenia pracovného pomeru. 
Ak máte podozrenie, že na pracovisku dochádza k odplate, 
okamžite to musíte nahlásiť na linku Hydro AlertLine alebo 
iným spôsobom nahlasovania.

Etické	rozhodovanie
Očakávame od vás, že pri obchodných rozhodnutiach v mene 
spoločnosti Hydro budete dobre informovaný a dokážete vždy 
dobre vyhodnotiť situáciu. Keď narazíte na etický problém, 
položte si nasledujúce otázky:

• Sú moje kroky legálne?
• Sú moje kroky v zhode s Kódexom správania a ostatnými 

riadiacimi dokumentmi spoločnosti Hydro?
• Mám dostatok informácií, aby som dobre rozhodol? Ak nie, 

vyhľadal som radu z dostupných zdrojov?
• Cítil by som sa príjemne, keby som svoje kroky odôvodňo-

val svojim kolegom, nadriadenému, rodine a priateľom?
• Mal by môj krok pozitívny vplyv na povesť spoločnosti 

Hydro?  

Ak na tieto otázky nemôžete odpovedať „áno“ alebo ak 
nemáte istotu, nerozhodujte ani nekonajte, kým nevyhľadáte 
radu, aby ste sa mohli rozhodnúť správne.

1.4	 Porušenia	a	zodpovednosť

Nikdy nemáte oprávnenie na nelegálne ani neetické konanie, 
ani keby sa zdalo, že takéto konanie je v najlepšom záujme 
spoločnosti alebo keby Vám nadriadený pracovník či iný 
zamestnanec dal pokyn na takéto konanie. 

Porušenie zákona môže byť nahlásené príslušným kontrol-
ným orgánom. 

Porušenia tohto Kódexu správania nie sú tolerované a môžu 
mať vážne dôsledky pre vás aj spoločnosť Hydro, ako sú disci-
plinárne konania vrátane ukončenia pracovného pomeru, za-
čatie trestného konania, vysoké pokuty, sankcie a poškodenie 
povesti. Porušenia môžu ohroziť vzťah s našimi zákazníkmi, 
kolegami, orgánmi verenej správy a obchodnými partnermi a 
môžu mať za následok, že stratíme schopnosť podnikať.
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2.1	 Ľudské	práva	a	pracovné	práva

Spoločnosť Hydro sa zaväzuje rešpektovať a podporovať 
ľudské práva jednotlivcov, ktoré sú potenciálne ovplyvnené 
našimi činnosťami. Rešpektujeme základné princípy stano-
vené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v súvisiacich 
dokumentoch Organizácie spojených národov. 

Spoločnosť Hydro podporuje a rešpektuje medzinárodne 
uznávané práva pracovníkov vrátane ich slobody združovania 
sa a práva na kolektívne vyjednávanie v rámci národných 
zákonov a predpisov. Sme proti všetkým formám obchodova-
nia s ľuďmi a zamestnávaniu detskej pracovnej sily a núteným 
prácam a nikdy k nim nepristúpime.

2.2	 Pracovné	podmienky,	rovnaké	príležitosti	a	rešpekt

Diverzita	a	inkluzívne	pracovné	prostredie
Rôznorodá a inkluzívna pracovná kultúra umožňuje vyššie 
úrovne inovácií, vzdelávania, chápania zákazníkov a kultúrne 
uvedomelých lídrov a špecialistov a prispieva k súladu. Preto 
spájame zamestnancov s rôznym pôvodom, zručnosťami, 
pohlavím a kultúrami. Oceňujeme a uznávame, že všetci 
ľudia sú jedineční a cenní a musia byť rešpektovaní pre svoje 
individuálne schopnosti a názory. 

Správať	sa	ku	každému	s	úctou
V našich vzájomných vzťahoch sa usilujeme byť otvorení, 
úprimní a úctiví. Je zodpovednosťou každého pracovníka 
prispievať k podporujúcemu pracovnému prostrediu založe-
nému na vzájomnej dôvere, transparentnosti a úcte.

Pracovisko	bez	obťažovania
Spoločnosť Hydro netoleruje žiadnu formu obťažovania alebo 
zastrašovania na pracovisku. My všetci máme právo pracovať 
v prostredí, v ktorom nedochádza k nátlaku a obťažovaniu a 
kde sa môžeme cítiť bezpečne a príjemne. Obťažovanie môže 
na pracovisku prebiehať v mnohých formách, pričom každý 
ho môže vnímať iným spôsobom; môže byť fyzické, verbálne, 
sexuálne alebo iné. Netolerujeme žiadnu formu obťažovania 
ani diskriminácie, vrátane (ale nielen) na základe pohlavia, 
rasy, farby pleti, náboženského vyznania, politických názorov, 
účasti v odboroch, etnického pôvodu, zdravotného postihnu-
tia, sexuálnej orientácie alebo rodinného stavu. Netolerujeme 
žiadnu formu fyzických trestov.

Propagácia	rovnakých	príležitostí
Spoločnosť Hydro sa zaväzuje poskytovať rovnaké pracovné 
príležitosti a zaobchádzať so všetkými zamestnancami čestne 
a s úctou. Zamestnanci a obchodné skupiny spoločnosti 
Hydro musia ako základ pri rozhodnutiach týkajúcich sa 
zamestnancov, ako je nábor, školenia, odmeňovanie a povýše-
nia, používať výlučne zásluhy, kvalifikáciu a ostatné profe-
sionálne kritériá. Usilujeme sa rozvíjať programy a aktivity 
na podporu rôznych organizácií založených na princípoch 
rovnakých príležitostí. Spoločnosť Hydro je oddaná princí-
pom nediskriminácie.

2.3	 Zdravie,	bezpečnosť,	ochrana	a	životné	prostredie

Bezpečnosť	na	prvom	mieste
Ceníme si ľudský život nad všetko ostatné a neohrozíme našu 
bezpečnosť. Zaväzujeme sa poskytovať našim zamestnancom, 
dodávateľom a návštevníkom bezpečné pracovisko.  

2 Naše pracovisko
Budujeme a udržiavame dôveru voči našim kolegom, voči našim 
zákazníkom, obchodným partnerom a miestnym komunitám, v ktorých 
sme činní tým, že pracujeme zodpovedne a bezpečne, konáme čestne, 
s ostatnými zaobchádzame s úctou a ctíme si svoje záväzky. Táto 
časť sa týka najmä pracoviska Hydro a zodpovednosti voči všetkým 
zamestnancom a komunitám, ktorých sme súčasťou.



Spoločnosť Hydro netoleruje žiadnu formu 
obťažovania alebo zastrašovania na pracovisku. 
My všetci máme právo pracovať v prostredí, v 
ktorom nedochádza k nátlaku a obťažovaniu a 
kde sa môžeme cítiť bezpečne a príjemne. 
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HSE	je	zámer,	nie	náhoda
Spoločnosť Hydro verí v excelentnosť v oblasti HSE (Health 
and Safety, Environment – Zdravie a bezpečnosť, životné 
prostredie). Tú dosahujeme prostredníctvom budovania silnej 
a trvalo udržateľnej kultúry HSE pomocou viditeľného vod-
covstva všetkých našich líniových manažérov, konzistentnej 
implementácie systému riadenia HSE v spoločnosti Hydro, 
silného zamerania na riziká, nepretržitého zapojenia našej 
pracovnej sily a úprimného pocitu zodpovednosti za životné 
prostredie. Splníme alebo prekročíme všetky príslušné zákony 
a interné požiadavky pre HSE. 

Veríme tomu, že všetkým zraneniam, chorobám z povolania a 
environmentálnym nehodám možno zabrániť. 

Spoločnosť Hydro sa zaväzuje chrániť svojich zamestnancov, 
podnikanie a majetok pred úmyselným poškodením prostred-
níctvom kultúry charakterizovanej širokou podporou našich 
zamestnancov, neustálym vzdelávaním a zlepšovaním.

Podporujeme prevenciu pred znečisťovaním a systematicky 
pracujeme na zlepšovaní efektívnosti spotreby surovín, ako aj 
minimalizovaní procesného odpadu a emisií.

Sme zaviazaní podporovať inovácie a nepretržite zavádzať 
zlepšovacie činnosti, aby naše činnosti a výrobky nemali ani 
minimálny vplyv na životné prostredie. 

Naše	zodpovednosti	v	oblasti	HSE
Je zodpovednosťou nás všetkých dodržiavať pravidlá v rámci 
zdravia, bezpečnosti a životného prostredia a preukazovať 
záväzok k excelentnosti v oblasti HSE. Očakáva sa od Vás, že 
svoje úlohy budete vykonávať bezpečným spôsobom v súlade 
s príslušnými požiadavkami. Máte právo odmietnuť pracovať 
v situáciách, ktoré by Vám mohli poškodiť. Okrem toho máte 
zodpovednosť upozorniť ostatných ľudí na rizikové situácie 
a nebezpečné správanie, ktoré si všimnete a nahlásiť to ma-
nažmentu, oddeleniu HSE alebo oddeleniu ľudských zdrojov. 
Každú nehodu alebo mimoriadnu udalosť na pracovisku, ktorá 
môže spôsobiť poranenie alebo škodu, musíte okamžite nahlásiť. 
Všetci zamestnanci spoločnosti Hydro sú zodpovední za dodr-
žiavanie a zavádzanie našej politiky a postupov v oblasti HSE.

2.4	 Kvalita

Náš úspech závisí od prevádzkovej excelentnosti v rámci 
našich činností. 

Kvalita je stabilita výrobných procesov, presnosť v metalurgii, 
konzistencia produktu, pozornosť voči detailom, vzorové 
spracovanie, vytrvalé úsilie neustále sa zlepšovať, včasné do-
dávky a poskytovanie merateľnej hodnoty našim zákazníkom. 
Prostredníctvom týchto princípov sa zaväzujeme dôsledne 
plniť dohodnuté špecifikácie a požiadavky našich zákazníkov.

Je zodpovednosťou nás všetkých dodržiavať pravidlá 
v rámci zdravia, bezpečnosti a životného prostredia a 
preukazovať záväzok k excelentnosti v oblasti HSE. 
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3.1	 Proti	korupcii	a	proti	podplácaniu

Spoločnosť Hydro netoleruje korupciu v súkromnom ani vo 
verejnom sektore. Zaväzujeme sa, že budeme konať v súlade 
s príslušnými zákonmi a predpismi prijatými v boji proti 
korupcii a podplácaniu.

Zakazujeme dávať úplatky a provízie akéhokoľvek druhu, 
či pri práci s verejnými činiteľmi alebo s jednotlivcami v 
súkromnom sektore. 

Za účelom zachovania si obchodnej alebo inej výhody nes-
miete pri vykonávaní práce ponúkať, sľubovať ani poskytovať 
verejnému činiteľovi ani žiadnej tretej strane nič hodnotné ani 
nepatričné výhody s cieľom ovplyvniť túto osobu, aby konala 
alebo sa zdržala konania súvisiaceho s jej povinnosťami. Platí 
to bez ohľadu na to, či sa takáto výhoda ponúka priamo alebo 
prostredníctvom sprostredkovateľa. 

Pri vykonávaní práce pre spoločnosť Hydro nesmiete požado-
vať, súhlasiť ani prijať žiadnu nepatričnú výhodu, ktorá môže 
ovplyvniť vaše rozhodnutia. 

Nedodržanie týchto zásad sa bude považovať za vážne 
porušenie a disciplinárnu záležitosť. Následne musíte byť 
chránený pred každou sankciou od spoločnosti Hydro alebo 
ľubovoľného jej zástupcu za odmietnutie účasti na akcii, ktorá 
sa považuje alebo sa môže považovať za korupciu, podpláca-
nie alebo odmenu za zrýchlené vybavenie.

3.2	 Práca	s	obchodnými	partnermi

Úspech spoločnosti Hydro závisí od spolupráce s našimi 
obchodnými partnermi – dodávateľmi, zákazníkmi, zmluvný-
mi partnermi, zástupcami, distribútormi, konzultantmi alebo 
partnermi v rámci spoločného podniku a ďalšími osobami. 
Naši obchodní partneri od nás očakávajú, že budeme do-
držiavať všetky príslušné zákony a predpisy. Dodávatelia, 
ktorí majú priamy zmluvný vzťah so spoločnosťou Hydro 
musia dodržiavať princípy stanovené v Kódexe správania pre 
dodávateľov spoločnosti Hydro. Kódex správania pre dodá-
vateľov spoločnosti Hydro stanovuje minimálne štandardy v 
kľúčových oblastiach vrátane obchodnej etiky a protikorupč-
ného správania, ako aj ľudských práv, pracovných podmienok 
a trvalej udržateľnosti pre dodávateľov spoločnosti Hydro. 
Nedodržanie týchto požiadaviek môže mať za následok ukon-
čenie zmluvného vzťahu.

Vykonávame procesy hĺbkovej previerky na základe rizík, aby 
bolo zaistené, že dobré meno, zázemie a schopnosti obchod-
ných partnerov spĺňajú naše štandardy.

Pri uzatváraní zmlúv so sprostredkovateľmi, t. j. s obchodný-
mi partnermi konajúcimi v mene spoločnosti Hydro, medzi 
ktorých môžu patriť zástupcovia, distribútori a predajcovia, 
musíme vynakladať pozornosť, pretože za kroky takýchto 
sprostredkovateľov môže niesť zodpovednosť spoločnosť 
Hydro. Z rovnakého dôvodu musíme byť ostražití pri dohľade 
nad takýmito sprostredkovateľmi pri ich spolupráci s nami. 

3 Náš spôsob 
podnikania
Sme globálna spoločnosť, preto je našou politikou konať v súlade so 
zákonmi a predpismi krajín, v ktorých pôsobíme. Spolupracujeme 
s rôznymi zainteresovanými stranami, vrátane našich zákazníkov, 
konkurentov, dodávateľov, obchodných partnerov, zástupcov, úradov 
a miestnych komunít. Sme odhodlaní komunikovať so všetkými 
uvedenými skupinami etickým a legálnym spôsobom, pričom vždy 
prejavujeme čestnosť vo všetkom, čo robíme.



17Kódexe správania

Spoločnosť Hydro netoleruje korupciu v súkromnom ani 
vo verejnom sektore. Zaväzujeme sa, že budeme konať v 
súlade s príslušnými zákonmi a predpismi prijatými v boji 
proti korupcii a podplácaniu.
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Naši sprostredkovatelia musia dodržiavať všetky príslušné 
zákony a predpisy a očakáva sa od nich dodržiavanie Kódexu 
správania spoločnosti Hydro. Je našou zodpovednosťou 
zabezpečiť, že sprostredkovatelia pochopia Kódex správania 
spoločnosti Hydro a naše požiadavky.

3.3 Odmeny za zrýchlené  
vybavenie	a	platby	v	prípade	vydierania

Odmeny za zrýchlené vybavenie nazývané aj „úplatky“ sú 
platby vykonané za účelom zabezpečenia bežnej činnosti 
štátnej správy alebo verejnoprospešnej služby, na ktorú máte 
zákonné právo alebo iný nárok. Odmeny za zrýchlené vyba-
venie sú zakázané a nikdy nesmiete iniciovať ani podporovať 
odmeny za zrýchlené vybavenie v mene spoločnosti Hydro 
bez ohľadu na to, či platba prebieha priamo alebo nepriamo 
prostredníctvom obchodného partnera. 

Naopak, platby v prípade vydierania sa vykonávajú v prípade 
bezprostredných vyhrážok týkajúcich sa života alebo zdravia 
nášho personálu alebo integrity našich závodov. Aj keď majú 
tieto platby nízku hodnotu, smú sa vykonávať len za výnimoč-
ných okolností. Ak ste boli požiadaný o zaplatenie v prípade 
vydierania, okamžite to musíte nahlásiť oddeleniu súladu, 
zaistiť dokumentáciu a správne zaznamenať transakciu.

3.4	 Dary	a	pohostinnosť

Vždy musíme prezieravo zhodnotiť situáciu, vystupovať 
zdržanlivo a zvážiť dobré meno a bezúhonnosť spoločnosti 
Hydro – to je hlavné pravidlo pri dávaní alebo prijímaní darov 
či pohostinnosti pri obchodných stretnutiach. Neponúka-
me, neprijímame dary ani iné obchodné pozornosti, ako sú 
pohostinnosť, výdavky a iné výhody, ktoré by mohli ovplyvniť 
alebo vyvolávať zdanie, že ovplyvňujú obchodné rozhodnutia, 
našu nezávislosť, čestnosť alebo našu schopnosť objektívne 
rozhodovať v najlepšom záujme spoločnosti Hydro.

Dary a obchodné pozornosti možno prijímať, len ak je ich 
hodnota a frekvencia primeraná, a za predpokladu, že čas a 
miesto sú vhodné. Zvyklosti v oblasti darov a pohostinnosti sa 
v rôznych kultúrach líšia, avšak akýkoľvek ponúknutý alebo 
prijatý dar a pohostinnosť musia byť v súlade s príslušným 
zákonom, s pravidlami pre dodržiavanie príjemcu a musia byť 
v súlade s lokálne akceptovanou dobrou obchodnou praxou.

Možnosť poskytovať dary alebo pohostenie verejným činite-
ľom je obmedzená politikou spoločnosti Hydro a zákonmi. 
Pretože právne definície verejných činiteľov môžu byť široko 
interpretované tak, aby zahŕňali zamestnancov subjektov 
vlastnených štátom a organizácií zriadených vládou, musíme 
vynakladať veľkú pozornosť, keď obchodné pozornosti zahŕ-
ňajú verejných činiteľov. Mnohé krajiny majú zákony obme-
dzujúce dary a pohostinnosť poskytované verejným činite-
ľom. Aj mnohé vládne subjekty majú pravidlá zakazujúce ich 
zástupcom prijímať dary a pohostinnosť. Pri plánovaní darov 
a pohostinnosti pre verejných činiteľov vždy požiadajte o radu 
oddelenie súladu. Je vašou zodpovednosťou oboznámiť sa s 
našimi smernicami pre dary a pohostinnosť, ktoré obsahujú 

ďalšie odporúčania, ako uplatňovať tieto požiadavky vo vašej 
oblasti zodpovednosti.

Ak nemáte istotu, vždy sa opýtajte svojho nadriadeného alebo 
oddelenia súladu. 

3.5	 Charitatívne	darcovstvo,	 
sponzorstvo	a	komunitné	investovanie

Spoločnosť Hydro je zaviazaná vytvárať hodnotu trvalo udr-
žateľným spôsobom a našim cieľom je pozitívne prispievať k 
hospodárskemu a sociálnemu rozvoju v miestnych komuni-
tách prostredníctvom našich závodov, obchodných vzťahov, 
investícií do komunít, charitatívnych darov a sponzorstva. 

Charitatívne dary predstavujú jednorazovú alebo príležitostnú 
podporu na dobré účely ako reakciu na potreby a výzvy chari-
tatívnych a komunitných organizácií, požiadavky od zamest-
nancov alebo na externé udalosti, napríklad núdzové situácie.

Sponzorstvo sú aktivity súvisiace s podnikaním v komunite 
za účelom priamej podpory úspechu spoločnosti, propagáciu 
identity firmy alebo značiek a iných politík, v partnerstve s 
charitami a komunitnými organizáciami.

Cieľom komunitných investícií je budovanie miestnej kapa-
city, podpora hospodárskeho rozvoja a trvalo udržateľného 
živobytia, a podpora ľudských práv, transparentnosti a 
protikorupčného správania.

Riziko súvisiace s charitatívnymi darmi, sponzorstvom a 
komunitnými investíciami je, že môžu podnietiť obvinenia z 
podplácania. Ak sa takéto aktivity používajú na zamaskovanie 
podplácania, sú nelegálne.

Charitatívne dary, sponzorstvo a komunitné investície musia 
vychádzať z obchodného prípadu a mali by byť prínosom 
pre miestnu komunitu aj pre spoločnosť Hydro. Musia sa 
realizovať otvoreným a transparentným spôsobom na základe 
objektívnych kritérií, byť správne zaznamenané, zdokumento-
vané a oznámené, a byť v súlade so Zásadami pre charitatívne 
dary, sponzorstvo a komunitné investície spoločnosti Hydro.

3.6	 Politické	príspevky	a	aktivity

V mene spoločnosti Hydro sa nikdy nesmú poskytovať finanč-
né ani iné príspevky politickým stranám, ich funkcionárom 
alebo kandidátom na štátne funkcie. To však nezakazuje, aby 
spoločnosť Hydro prostredníctvom obchodných asociácií 
podporovala politické názory vo svojom záujme a zároveň to 
nezabraňuje zamestnancom ako súkromným osobám zúčast-
ňovať sa na politických aktivitách. 

3.7	 Spravodlivá	hospodárska	súťaž

Veríme vo voľnú, férovú a otvorenú hospodársku súťaž. 
Našou politikou je konkurovať aktívne a čestne, no vždy v 
plnej zhode s príslušnými zákonmi a obchodnou etikou. Preto 
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musíte konať v súlade so všetkými súvisiacimi protimonopol-
nými zákonmi a zákonmi o hospodárskej súťaži. Zaväzujeme 
sa pracovať s našimi konkurentmi čestne, férovo a poctivo.

Spoliehame sa na to, že konkurenčné výhody získame na 
základe ponúk našich výrobkov založených na inováciách, vý-
skume a vývoji a technických zručností a nie prostredníctvom 
neetických alebo nelegálnych obchodných praktík:

• Nevstupujeme s konkurentmi do protikonkurenčných 
zmlúv vrátane dohôd o určení cien, rozdelenia alebo seg-
mentácie trhu alebo podvodných dopytov.

• Nevymieňame si obchodne citlivé informácie s konkurent-
mi. Musíte byť pozorní najmä na konferenciách, priemysel-
ných veľtrhoch alebo stretnutiach obchodných asociácií a 
pri účasti ako zástupca spoločnosti Hydro v akýchkoľvek 
spoločných podnikoch, v ktorých sú zapojení konkurenti.

• Nestanovujeme nelegálne obmedzenia pre zákazníkov ani 
dodávateľov.

• Nezneužívame pozíciu na trhu. 

Vo všetkých záležitostiach, ktoré pre spoločnosť Hydro, pre 
vás alebo niektorého zo zamestnancov, ktorý vám podáva 
správy, predstavujú riziko ohrozenia protimonopolných 
zákonov, musíte požiadať o radu právne oddelenie.

3.8 Získavanie informácií o konkurencii

Znalosti o konkurentoch a ich porozumenie predstavujú dô-
ležité aspekty každého podnikania a základný prvok každého 
dobre fungujúceho konkurenčného trhu. Všetky informácie 
o konkurentoch sa však musia zhromažďovať a používať v 

súlade s príslušnými zákonmi a dobrou obchodnou praxou, 
pozri vyššie bod 3.7. Informácie o konkurencii získavame 
výlučne z legitímnych zdrojov a nikdy sa to nesmie vykonávať 
nelegálne alebo neeticky. Pri zhromažďovaní údajov týkajú-
cich sa našich konkurentov si vždy musíte uchovať záznam o 
zdroje informácií.

3.9	 Ochrana	súkromia	a	osobných	údajov

Spoločnosť Hydro dodržiava predpisy pre zaobchádzanie s 
informáciami a osobnými údajmi a na ochranu týchto údajov 
stanovila Záväzné firemné pravidlá (Binding Corporate Rules 
– BCR) týkajúce sa celopodnikových procesov a presunu 
osobných údajov zamestnancov a tretích strán. My všetci sme 
viazaní dodržiavať pravidlá BCR.

Pri zaobchádzaní s osobnými údajmi v spoločnosti Hydro sa 
vždy musí zabezpečiť správna ochrana v súlade s príslušnými 
zákonmi a predpismi platnými pre používanie osobných 
údajov vrátane požiadaviek a záväzkov týkajúcich sa dôver-
nosti. Platí to bez ohľadu na to, či sa údaje týkajú zákazníkov, 
zamestnancov alebo iných osôb.

Zaobchádzanie s osobnými údajmi musí byť obmedzené na 
mieru potrebnú pre príslušné obchodné účely, plnenie potrieb 
zákazníkov alebo správnu administratívu zamestnancov a v 
súlade s príslušnými princípmi ochrany údajov.

Spoliehame sa na to, že konkurenčné výhody získame 
na základe ponúk našich výrobkov založených na 
inováciách, výskume a vývoji a technických zručností 
a nie prostredníctvom neetických alebo nelegálnych 
obchodných praktík.
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Hydro musí uchovávať princíp čestnosti a pri 
práci so zainteresovanými stranami mimo 
spoločnosti Hydro a spoločnosťou ako celkom 
sa správať vnímavo a prístupne.
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3.10	 Presnosť	a	kompletnosť	dát,	 
záznamy,	výkazníctvo	a	účtovníctvo

Spoločnosť Hydro sa zaväzuje k transparentnosti a presnosti 
vo všetkých záležitostiach spoločnosti za dodržania dôver-
nosti informácií a ostatných súvisiacich záväzkov. Spoloč-
nosť Hydro je povinná poskytovať úplné, pravdivé, presné a 
zrozumiteľné informácie vo svojich pravidelných finančných 
správach, v iných dokumentoch predložených príslušným 
orgánom verejnej správy, ako aj vo verejných vyhláseniach. 
Príprave takýchto dokumentov musíte venovať maximálnu 
pozornosť s osobitným dôrazom na nasledovné:

• Vždy sa vyžaduje zhoda so všeobecne platnými účtovnými 
predpismi a s rámcom vnútornej kontroly spoločnosti 
Hydro.

• Všetky účtovné záznamy spoločnosti Hydro sa musia ucho-
vávať a poskytovať v súlade so zákonmi príslušnej jurisdik-
cie. Nesmú obsahovať nesprávne ani zámerne zavádzajúce 
či vymyslené záznamy. Musia správne a presne uvádzať 
aktíva, pasíva, výnosy a náklady spoločnosti Hydro, ako aj 
všetky transakcie alebo súvisiace udalosti, ktoré musia byť 
úplne a kompletne zdokumentované.

• Žiadne transakcie nesmú byť zámerne nesprávne klasifiko-
vané, čo sa týka účtov, oddelení alebo účtovných období; 
nezaznamenané alebo „mimo hlavnú knihu“ vedené aktíva 
a pasíva; iba ak to dovoľuje príslušný zákon alebo predpis.

• Žiadne informácie od interných audítorov alebo externých 
audítorov sa nesmú skrývať. 

Vyššie uvedené platí aj pre požiadavky na dodatočné fi-
nančné výkazníctvo, aj pre interné požiadavky spoločnosti 
Hydro alebo iné právne požiadavky vašej jurisdikcie vrátane 
informácií súvisiacich s HSE, so CSR (sociálna zodpovednosť 
podniku), s ľudskými zdrojmi alebo riadením spoločnosti.

3.11	 Dodržiavanie	obchodných	pravidiel	 
a	predpisy	proti	praniu	špinavých	peňazí

Spoločnosť Hydro sa zaväzuje, že bude dodržiavať národné a 
medzinárodné obmedzenia obchodovania a sankčné ustano-
venia platné v krajinách, v ktorých pôsobí.

Obchodné obmedzenia (sankcie a embargá) sa týkajú exportu 
alebo importu určitých tovarov, technológií, softvéru a služieb 
a/alebo obchodovania s určitými krajinami, osobami alebo 
subjektmi. Určité zákony môžu zabraňovať spoločnosti Hydro 
obchodovať s určitými osobami a organizáciami, ktoré sú spá-
jané s narkotikami, nelegálnym obchodovaním, terorizmom 
alebo inou trestnou činnosťou, a tými, ktorí sú zapojení do 
šírenia zbraní hromadného ničenia.

Pranie špinavých peňazí podporuje trestnú činnosť a pred-
stavuje zmenu výnosov z trestnej činnosti na legitímnu menu 
alebo iný majetok.

Spoločnosť Hydro je zaviazaná vykonať primerané kroky na 
ochranu a zisťovanie nelegálnych foriem platieb a zabraňovať, 
aby iní používali spoločnosť Hydro na pranie špinavých peňazí. 

Ak máte otázky týkajúce sa dodržiavania obchodných pravi-
diel a predpisov proti praniu špinavých peňazí, požiadajte o 
radu právne oddelenie alebo oddelenie súladu.

3.12	 Duševné	vlastníctvo

Dodržiavame platné zákony a predpisy, ktoré upravujú a 
chránia práva na duševné vlastníctvo nás aj ostatných vrátane 
patentov, ochranných známok, autorských práv a obchodných 
tajomstiev.

3.13	 Externá	komunikácia

Profil spoločnosti Hydro na domácich a medzinárodných 
trhoch je vo vysokej miere ovplyvňovaný našou schopnos-
ťou konzistentne a profesionálne komunikovať s externými 
stranami vrátane médií. V dôsledku toho spoločnosť Hydro 
musí uchovávať princíp čestnosti a pri práci so zainteresova-
nými stranami mimo spoločnosti Hydro a spoločnosťou ako 
celkom sa správať vnímavo a prístupne.

S cieľom dodržať záväzky verejne obchodovanej spoločnosti 
a zabezpečiť konzistentný profil spoločnosti majú oprávnenie 
komunikovať s médiami v mene spoločnosti Hydro bez pred-
chádzajúcej konzultácie s oddelením komunikácie spoločnos-
ti Hydro len nasledovné osoby:

• Pracovníci oddelenia komunikácie
• Vyšší výkonní pracovníci spoločnosti Hydro a obchodných 

oblastí
• Riaditelia závodov alebo osoby, ktoré poveria, môžu hovoriť 

s miestnymi médiami v rámci oblasti svojej zodpovednosti. 
V prípade potreby je potrebné konzultovať s oddelením 
komunikácie spoločnosti Hydro.  

Otázky od finančných analytikov alebo investorov musia byť 
zaslané oddeleniu vzťahov s firemnými investormi. Otázky od 
externých právnikov musia byť zaslané právnemu oddeleniu.
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4.1	 Konflikt	záujmov

Konflikt záujmov existuje vždy, keď máte odlišné osobné 
záujmy, ktoré môžu byť v rozpore s našou schopnosťou objektív-
ne rozhodovať a konať v najlepšom záujme spoločnosti Hydro. 

Nesmiete sa usilovať získať nepatričnú výhodu, priamu či 
nepriamu, pre seba, svoju rodinu, príbuzných či priateľov. 

Nesmiete sa zúčastniť ani sa usilovať ovplyvniť žiadne 
rozhodnutie za okolností, ktoré by mohlo spôsobiť vznik 
skutočného alebo vnímaného konfliktu záujmov. K tomu by 
mohlo prísť v prípade, kde by ste vy alebo váš blízky príbuzný 
mohli mať ekonomický alebo iný záujem na výsledku takého-
to rozhodnutia. 

Musíte sa vyhnúť tomu, aby ste mali akúkoľvek priamu či 
nepriamu osobnú majetkovú účasť v inej firme alebo podniku, 
ak to ohrozuje alebo vyvoláva zdanie ohrozenia vašich povin-
ností v spoločnosti Hydro. Ak ste v takejto situácii, okamžite 
o tom musíte informovať svojho nadriadeného. 

Od každého z nás sa očakáva, že dobre zhodnotí okolnosti a 
vyhne sa situáciám, ktoré by mohli viesť ku konfliktu alebo 
ku zdaniu konfliktu a podryť tak dôveru, ktorú do nás ostatní 
vkladajú.

Spoločnosť Hydro sa na vás spolieha, že dodržíte najvyššie 
štandardy čestnosti a v prípade potreby požiadate o poraden-
stvo. Predtým, ako sa zapojíte do ľubovoľnej aktivity, ktorá 
môže podporovať alebo môže vyvolávať zdanie podporovania 
záujmov konkurenta, zákazníka alebo dodávateľa (alebo ich 
obchodných partnerov) na úkor záujmov spoločnosti Hydro, 

vrátane členstva v správnej rade takejto spoločnosti, musíte 
sa poradiť so svojim priamym nadriadeným a získať od neho 
schválenie. Ak podľa vášho názoru existuje konflikt alebo 
potenciálny konflikt záujmov, musíte to oznámiť svojmu 
nadriadenému, oddeleniu ľudských zdrojov, právnemu odde-
leniu alebo na linku AlertLine. Existuje viacero spôsobov rie-
šenia konfliktov záujmov. Hlavné je transparentne a otvorene 
komunikovať a zabezpečiť tak, že budú vhodne vyriešené.

4.2	 Využívanie	majetku	a	aktív	spoločnosti

Zodpovednosťou všetkých zamestnancov spoločnosti Hydro 
a ostatných zástupcov spoločnosti je chrániť aktíva, majetok 
a záznamy spoločnosti Hydro a jej zákazníkov, dodávateľov a 
ostatných obchodných partnerov. Hmotný investičný majetok 
zahŕňa fyzické prevádzky a vybavenie, počítačové systémy, 
počítače, mobilné telefóny, súbory a dokumenty, inventár, 
zásoby a nehnuteľnosti. Nehmotný investičný majetok zahŕňa 
patenty, ochranné známky, autorské práva, ostatné duševné 
vlastníctvo, dôverné informácie, dobré meno a povesť. 

Je zodpovednosťou každého používať majetok spoločnosti 
Hydro s opatrnosťou. My všetci sme vždy zodpovední za 
dobré zhodnotenie situácie, aby bol majetok spoločnosti 
Hydro správne spravovaný a chránený a nedošlo k jeho kráde-
ži, zneužitiu alebo znehodnoteniu. Využívanie materiálov, 
finančných a iných aktív alebo zariadení spoločnosti Hydro za 
účelom, ktorý priamo nesúvisí s podnikaním spoločnosti, je 
zakázané bez povolenia od príslušného zástupcu spoločnosti 
Hydro. To isté platí pre presúvanie alebo požičiavanie majetku 
spoločnosti bez výslovného povolenia. Informácie súvisiace s 
podnikaním sa smú uchovávať výlučne v počítačoch, mobil-

4 Naše osobné 
správanie
Náš úspech závisí od toho, že každý jeden z nás neustále robí tie 
správne veci. Očakáva sa od nás, že budeme uzatvárať obchod 
a vo všeobecnosti správať sa s úctou jeden voči druhému, voči 
našim zákazníkom, dodávateľom, obchodným partnerom a 
ostatným osobám. To zahŕňa citlivý prístup k cudzím kultúram a 
zvykom a ich rešpektovanie.
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ných zariadeniach, systémoch a nástrojoch schálených lebo 
spravovaných spoločnosťou Hydro. Počítače a mobilné zaria-
denie poskytnuté spoločnosťou Hydro sa považujú za majetok 
spoločnosti Hydro a smú ich používať výlučne zamestnanci 
alebo dodávatelia spoločnosti Hydro.

4.3	 Užívanie	narkotík	a	ďalšie	správanie

Hydro je pracovisko bez drog. Preto počas pracovnej doby 
v spoločnosti Hydro nesmiete byť pod vplyvom omamných 
alebo psychotropných látok vrátane alkoholu.

Obmedzené množstvá alkoholu však môžu byť podávané na 
akciách súvisiacich s prácou, ak je to na základe miestnych 
zvykov a príležitosti primerané a za predpokladu, že konzu-
mácia nebude spojená s ovládaním strojných zariadení, šoféro-
vaním alebo inými aktivitami, ktoré sú nezlučiteľné s užívaním 
alkoholu. Musíte sa zdržať užívania omamných a psychotrop-
ných látkok spôsobom, ktorý môže vrhnúť nepriaznivé svetlo 
na spoločnosť Hydro alebo jej obchodných partnerov. 

Spoločnosť Hydro prísne zakazuje nákup sexuálnych slu-
žieb pri vykonávaní pracovných úloh alebo na služobných 
cestách bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú povolené zákonmi 
jednotlivých krajín. Nesmiete navštíviť žiadne zariadenie ani 
sa zúčastniť na žiadnej činnosti, ktorá by mohla vrhnúť zlé 
svetlo na spoločnosť Hydro.

4.4	 Mlčanlivosť

Zaväzujeme sa chrániť a nezneužívať dôverné informácie, 
ktorými disponujeme bez ohľadu na to, či tieto informácie 
vlastní spoločnosť Hydro alebo jej obchodní partneri. Medzi 
dôverné informácie môžu patriť duševné vlastníctvo, infor-
mácie týkajúce sa jednotlivcov, obchodných podmienok, tech-
nických alebo zmluvných záležitostí a ďalšie typy informácií 
chránených zákonom.

Uvedomte si, že vaša povinnosť mlčanlivosti pokračuje aj po 
skončení pracovného pomeru alebo iného zmluvného vzťahu 
so spoločnosťou Hydro. 

Informácie iné ako všeobecné obchodné informácie a pracovné 
skúsenosti, ktoré ste získali počas práce pre spoločnosť Hydro, 
sa musia považovať za dôverné a tak s nimi aj zaobchádzať.

Je vašou zodpovednosťou chrániť dôverné informácie. Za 
týmto účelom je nutné konať nasledovne:

• Používajte dôverné informácie, len ak je to povolené a len 
na opodstatnené obchodné účely.

• Nezdieľajte dôverné informácie o spoločnosti Hydro alebo 
jej obchodných partneroch so svojimi priateľmi, s rodinou 
ani bývalými kolegami spoločnosti Hydro.

• Nerozprávajte sa o dôverných informáciách na verejnosti, 
kde ich môžu počuť tretie strany. 

• Nepracujte s dokumentmi obsahujúcimi dôverné informácie 
(v tlačenej či elektronickej forme) na verejných miestach alebo 
v nezabezpečených sieťach, kde ich môžu vidieť tretie strany.

• Zaistite, aby sa používali dohody o mlčanlivosti v prípade, 
ak je to potrebné.

• Dôverné informácie ukladajte len v oblastiach so šifrova-
ním a kontrolou prístupu. Prístup umožnite len na základe 
prevádzkových potrieb, napríklad výslovných pracovných 
povinností.

• Podľa okolností dokumenty označte ako „dôverné“.

4.5	 Zneužitie	obchodných	informácií

Interná informácia je neverejná informácia získaná alebo 
zistená počas vašej práce pre spoločnosť Hydro alebo inak, 
ktorá – ak by bola verejne dostupná – by mohla mať vplyv 
na hodnotu cenných papierov spoločnosti alebo ľubovoľný 
iný finančný nástroj. Musíte sa zdržať obchodovania alebo 
poskytovania rád týkajúcich sa obchodovania s inými finanč-
nými nástrojmi, cennými papiermi spoločnosti Hydro a iných 
verejne obchodovaných spoločností na základe interných 
informácií bez ohľadu na to, či ste formálne zaregistrovaný 
ako dôverná osoba. S obchodnými informáciami musíte 
zaobchádzať dôverne a s náležitou starostlivosťou, aby ste 
zabránili neoprávneným osobám získať prístup k takýmto 
informáciám.

Musíte požiadať o poradenstvo dôvernej osoby (konateľa 
spoločnosti) v otázkach týkajúcich sa interných informácií, 
ktoré by mohli ovplyvniť cenu cenných papierov spoločnosti 
Hydro alebo právne trhové predpisy v otázkach týkajúcich 
sa interných informácií, ktoré by mohli byť zneužité pri 
obchodovaní iných finančných nástrojov a/alebo spadať pod 
povinnosť zverejnenia pre trhy s komoditami.
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