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I. ÚVODNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Úvodné ustanovenia
1.1 V súlade so zákonom tento metodický pokyn upravuje podrobnosti a postup pri
podávaní podnetov, preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri
preverovaní podnetov, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala
podnet, evidovaní podnetov, oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s
výsledkom jeho preverenia, spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete.
1.2 Metodický pokyn je záväzný pre všetkých zamestnancov spoločností skupiny
COLAS na Slovensku.

2. Všeobecné ustanovenia
2.1 Vymedzenie pojmov
o Zamestnávateľom sú spoločnosti skupiny COLAS na Slovensku
o Podnetom je v rámci tohto metodického pokynu:
1. oznámenie, vrátane anonymného oznámenia,
2. neanonymné
podanie
zamestnanca
spoločnosti
o
inej
protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti,
o ktorej sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania,
povolania, postavenia alebo funkcie
o Oznámením je uvedenie skutočností, o ktorých sa zamestnanec
dozvedel v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania,
postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť
alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti
alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa
o Závažnou protispoločenskou činnosťou je protiprávne konanie, ktoré
je:
1. niektorým z trestných činov poškodzovania finančných záujmov
Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona,
trestným činom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej
dražbe podľa § 266 Trestného zákona, niektorým z trestných činov
verejných činiteľov podľa ôsmej hlavy druhého dielu osobitnej časti
Trestného zákona alebo niektorým z trestných činov korupcie podľa
ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti Trestného zákona,
2. trestným činom, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia
slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
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alebo správnym deliktom, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou
hranicou vo výške najmenej 50.000 EUR
o zodpovednou osobou je právne oddelenie spoločnosti Inžinierske
stavby, a. s.

2.2 Použité skratky
o spoločnosť Inžinierske stavby, a. s., CESTY NITRA, a.s., IS-LOM
s.r.o., Maglovec
o zamestnanec
zamestnanec spoločnosti Inžinierske stavby, a. s.,
CESTY NITRA, a.s., IS-LOM s.r.o., Maglovec
o ISK
Inžinierske stavby, a. s.
o CN
CESTY NITRA, a.s.
o IS-LOM
IS-LOM s.r.o., Maglovec
o zákon
zákon číslo 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

II. ZODPOVEDNOSŤ PRI VYBAVOVANÍ PODNETU
3. Povinnosti zamestnávateľa za vnútorný systém vybavovania podnetov
3.1 Zamestnávateľ je povinný:
o označiť zodpovednú osobu a spôsoby podávania podnetov, ktoré musia
byť zverejnené a pre všetkých zamestnancov prístupné obvyklým a
bežne dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob podávania
podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne;
o prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od jeho prijatia
o zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet;
o oznámiť osobe, ktorá podala podnet, výsledok jeho preverenia do
desiatich dní od preverenia podnetu;
o viesť evidenciu podnetov po dobu troch rokov odo dňa doručenia
podnetu (dátum doručenia podnetu; meno, priezvisko a adresa pobytu
osoby, ktorá podala podnet - ak ide o anonymný podnet, uvedie sa iba
poznámka, že ide o anonymný podnet; predmet podnetu; výsledok
preverenia podnetu; dátum skončenia preverenia podnetu);
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3.2 Spôsob podávania podnetu:
o osobne na právnom oddelení spoločnosti Inžinierske stavby, a. s.;
o elektronicky, t.j. mailom: oznamovanie@iske.sk;

4. Určenie zodpovednej osoby
4.1 Základným predpokladom pre výkon podnikateľskej činnosti spoločností skupiny
COLAS na Slovensku v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, je
rešpektovanie právnych predpisov a z nich vyplývajúcich rozhodnutí orgánov
štátnej a verejnej správy.
4.2 Dodržiavať najprísnejšie normy pri vykonávaní svojich pracovných činností sa
spoločnosti skupiny COLAS na Slovensku, ako členovia skupiny Bouygues S.A.,
zaviazali Etickým kódexom. Etický kódex vyjadruje záväzok celej skupiny
Bouygues S.A., a tým aj spoločností skupiny COLAS na Slovensku, pomôcť
všetkým zamestnancom správne reagovať na danú situáciu s odvolaním sa na
jasné a presné princípy, a zároveň mechanizmus oznamovania podozrení
z nekalého konania. Rešpektovanie pravidiel v ňom obsiahnutých je vyžadované
od všetkých zamestnancov spoločnosti, a to v súlade s ich pracovnými funkciami
a zodpovednosťou.
4.3 Právne oddelenie spoločnosti Inžinierske stavby, a. s., je zodpovednou osobou, t.j.
určeným oddelením, ktoré je povinné vybavovať podnety o protispoločenskej
činnosti (aj tie anonymné), a to aj v rámci spoločnosti CESTY NITRA, a.s., a ISLOM s.r.o., Maglovec (číslo zmluvy ZM 24/2016-SS).

5. Práva a povinnosti zamestnanca pri podávaní podnetu
5.1 Zamestnanec je oprávnený podať podnet, v ktorom uvedie skutočnosti, o ktorých
sa v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo
funkcie dozvedel, a ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej
protispoločenskej činnosti. Podnet môže podať aj anonymne.
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III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6. Záverečné ustanovenia
6.1 Revíziu tejto smernice vykonáva spracovateľ podľa jej aktuálnosti, minimálne raz
za 3 roky.
6.2 Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť od 15.03.2016.
6.3 Tento metodický pokyn je vydaný v jednom originálnom exemplári v papierovej
forme s podpismi oprávnených osôb, ktorý bude archivovaný u správcu
dokumentácie. Zverejnenie a oboznámenie s týmto metodický pokyn je vykonané
v elektornickej podobe jeho umiestnením na internej sieti. Zamestnancov, ktorí nie
sú pripojení na sieť, s metodickým pokynom oboznámia najbližší priami
nadriadení.
7. Rozdeľovník
o Inžinierske stavby, a. s.
o CESTY NITRA, a.s.
o IS-LOM s.r.o., Maglovec
8. Zoznam príloh
o Príloha č. 1.: Zoznam podnetov
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Príloha č. 1
Zoznam podnetov
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Tento Metodický pokyn je duševným majetkom spoločnosti. Zamestnanci musia
zachovávať mlčanlivosť o náležitostiach v Metodickom pokyne, nesmú ho odovzdávať
tretím osobám mimo akciovú spoločnosť a nesmú ho bez súhlasu vedúceho
kopírovať, ani iným spôsobom rozmnožovať. Porušenie týchto zásad sa považuje za
hrubé porušenie pracovnej disciplíny.
S náležitosťami predmetného Metodického pokynu boli oboznámení:
Meno

Dátum

Podpis

