
 
 
 

Etický kódex 
 

Eaton vyžaduje od všetkých riaditeľov, funkcionárov a zamestnancov 
spoločnosti Eaton, jej pridružených spoločností a pobočiek (“Eaton”), aby pri 
plnení svojich povinností dodržiavali nižšie uvedené základné zásady 
etického jednania. 

 
1.  Dodržiavanie zákonov – rešpektujeme a dodržiavame zákony, 
pravidlá a predpisy, ktoré sa vzťahujú na naše podnikanie všade vo svete. 

 
2.  Bezúhonnosť záznamov a ohlasovania našich finančných výsledkov 
– riadne vedieme presné a úplné finančné i iné obchodné záznamy a 
ohlasujeme kompletné, poctivé, presné, včasné a zrozumiteľné finančné 
výsledky a podstatné informácie. Vypracovali sme systém vnútorných 
kontrol, ktorý je určený na zabezpečenie bezúhonnosti našich záznamov a 
informácií. 

 
3.  Rešpektovanie ľudských práv – rešpektujeme ľudské práva a od 
svojich dodávateľov vyžadujeme to isté. 

 
4.  Dodávaná kvalita – zaviazali sme sa, že budeme produkovať 
kvalitné výrobky a poskytovať kvalitné služby. 

 
5.  Etické súťaženie – konkurenčné výhody získavame 
vynikajúcou výkonnosťou. Nepodieľame sa na neetických ani 
nezákonných obchodných praktikách. 

 
6.  Rešpektovanie odlišností a spravodlivej praxe pri zamestnávaní – 
po celom svete sa zaväzujeme rešpektovať kultúrne odlišné pracovné sily 
pomocou praxe, ktorá umožňuje rovnocenný prístup a spravodlivé 
jednanie so všetkými zamestnancami na základe zásluh. Na pracovisku 
netolerujeme žiadne obťažovanie ani diskrimináciu. 

 
7.  Predchádzanie konfliktom záujmov – vyhýbame sa vzťahom 
alebo jednaniam, ktoré by mohli skompromitovať úsudok alebo viesť 
k skutočnému či zjavnému konfliktu medzi našimi osobnými záujmami a 
našou lojalitou voči spoločnosti Eaton. Svoje postavenie v spoločnosti 
Eaton nezneužívame na získavanie nepatričných výhod pre iných ani pre 
seba. Nepodieľame sa na neetických aktivitách ani nenadväzujeme 
vzťahy, ktoré by konkurovali spoločnosti Eaton. 
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8.  Ochrana aktív a informácií – majetok, informácie a príležitosti 
spoločnosti Eaton využívame iba pre obchodné účely spoločnosti, a nie pre 
neschválené použitie. Riadne zachovávame dôvernosť informácií a údajov 
o zamestnancoch, ktoré nám zverila spoločnosť Eaton alebo niekto iný. 

 
9.  Bezúhonné jednanie – neponúkame ani neprijímame úplatky, provízie 
za sprostredkovanie ani nevhodné dary či pohostinnosť. Naša obchodná 
prax je v súlade s našou etikou a hodnotami. 

 
10. Predaj štátu – riadime sa špeciálnymi zákonmi, pravidlami a 
predpismi, ktoré sa vzťahujú na štátne zákazky a na vzťahy so štátnymi 
činiteľmi. 

 
11. Politické príspevky – v mene spoločnosti Eaton neposkytujeme 
žiadne príspevky politickým kandidátom či stranám, ani v prípade, keď 
je to legálne. 

 
12. Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť – usilujeme sa o 
globálne vedúce postavenie v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti 
našich zamestnancov a ochrany životného prostredia. 
 

 
Hlásenie – ak sa dodržia miestne zákony, ktokoľvek môže otvorene alebo 
anonymne ohlásiť akékoľvek etické problémy alebo akékoľvek potenciálne či 
skutočné porušenie zákona vrátane akejkoľvek účtovníckej, finančnej, daňovej 
alebo antikotikorupčnej záležitosti kancelárii pre etiku a dodržiavanie. 
Dôvernosť bude zachovaná v najvyššej možnej miere, ktorá zároveň umožní 
riadne vyšetrenie. 

 
Tieto hlásenia sa môžu podať ako poštová zásielka, e-mail alebo telefonicky, 
ako je uvedené nižšie: 

 
Pošta: – 
Pošlite listovú zásielku na adresu 
SVP, Ethics and Compliance 
Eaton  
1000 Eaton Boulevard. 
Cleveland, Ohio 44122 
USA 
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E-mail – 
Pošlite e-mail na dresu Ethics@eaton.com alebo použite webové formuláre 
nachádzajúce sa na webovej stránke Global Ethics (Globálna etika), ku ktorej je 
prístup cez JOE (intranet spoločnosti Eaton), alebo na externej webovej 
stránke. 

 
Telefón – 
Zavolajte na linku pomoci pre etiku a finančnú bezúhonnosť na číslo 800 433 2774 
v USA a Kanade. V ostatných krajinách volajte na číslo uvedené na miestnom 
plagáte Etika alebo na webovej stránke Global Ethics (Globálna etika) na JOE. 
Linka pomoci je bezplatná a zástupcovia hovoriaci viacerými jazykmi sú k 
dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni. 

 
Podpora vo viacerých jazykoch – 
Ak chcete, môžete svoje problémy napísať v rodnom jazyku a zaslať na jednu 
z adries uvedených vyššie. Váš list alebo e-mail preložíme. 

 
Spoločnosť Eaton nepripustí žiadnu odvetu voči žiadnemu zamestnancovi, 
ktorý ohlási etický, právny alebo finančný problém, a nepotrestá žiadneho 
zamestnanca za to, že toto ohlásenie predložil v dobrej viere. 

 
Osobná zodpovednosť 
Každý riaditeľ, funkcionár i zamestnanec je osobne zodpovedný za to, že si 
prečíta zásady uvedené v tomto Etickom kódexe, bude ich poznať a bude sa 
nimi riadiť. Ak sa dodržia miestne zákony, je dodržiavanie týchto zásad jednou 
z podmienok zamestnania a ich nedodržanie môže viesť k potrestaniu vrátane 
ukončenia pracovného pomeru. 

 
Správna rada sama určí alebo menuje príslušných vedúcich pracovníkov, ktorí 
určia opatrenia, ktoré sa príjmu v prípade porušenia Etického kódexu. Tieto 
opatrenia budú navrhnuté primerane tak, aby odradili od ďalších previnení a 
podporili dodržiavanie Etického kódexu. 

 
Ak sa dodržia miestne zákony, má každý riaditeľ, funkcionár a zamestnanec 
povinnosť upozorniť spoločnosť Eaton na každú činnosť, ktorá podľa jeho alebo 
jej názoru porušuje tieto princípy. Ohlásenie je možné podať nadriadenému 
alebo inému členovi vedenia alebo kancelárii pre etiku a dodržiavanie, ako je 
uvedené vyššie.   Potenciálne porušenia sa môžu ohlásiť aj predsedom 
dozornej rady alebo kontrolného výboru správnej rady alebo priamo celej 
správnej rade alebo poštou na adresu starší viceprezidenta pre etiku a 
dodržiavanie, ktorý ohlásenie pošle ďalej. 
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