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Všade tam, kde skupina Veolia 
pôsobí, sa usiluje presadzovať svoje 
vlastné hodnoty, zákony špecifické 

pre každú krajinu a pravidlá správania 
prijaté medzinárodnými organizáciami, ako 
aj podnecovať ich dodržiavanie.

Bez ohľadu na zemepisnú oblasť alebo 
hospodársku či finančnú situáciu musí byť 
naša obchodná činnosť vykonávaná v sú-
lade s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
a príslušnými odporúčaniami medzinárod-
ných organizácií, najmä pokiaľ ide o dodr-
žiavanie základných zásad, zohľadňovanie 
kultúrnych odlišností a podporu ochrany 
životného prostredia.

Tento dokument slúži ako referenčná prí-
ručka pre každodenné správanie všetkých 
zamestnancov Veolie, na všetkých úrov-
niach riadenia spoločnosti a vo všetkých 
krajinách, v ktorých pôsobí. Na to, aby 
sme mohli vykonávať obchodnú činnosť 
profesionálnym spôsobom, pristupovať  
k zákazníkom s rešpektom a náležite si 
plniť povinnosti, musíme jednoducho 
svoju prácu robiť poriadne.

NAŠA FIREMNÁ 
ÚČASŤ

Antoine Frérot,
 

TENTO DOKUMENT 
SLÚŽI AKO REFERENČNÁ 
PRÍRUČKA PRE 
KAŽDODENNÉ 
SPRÁVANIE VŠETKÝCH 
ZAMESTNANCOV VEOLIE
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Veolia vykonáva činnosť v oblastiach vod-
ného hospodárstva, nakladania s odpadom 
a energetiky, ktoré sú kľúčové z hľadiska 
rozvojových výziev.

Keďže environmentálne služby sú stredo-
bodom jej obchodných činností, Veolia 
prispieva k ochrane životného prostredia 
a hospodárskemu rozvoju a usiluje sa 
o sústavný pokrok v oblasti starostlivého 
riadenia prírodných zdrojov, boja proti kli-
matickým zmenám, znižovania znečistenia, 
ochrany a rozvoja biodiverzity a zlepšova-
nia zdravia a blahobytu obyvateľstva.

Ako francúzska skupina pôsobiaca v mno-
hých krajinách si Veolia uvedomuje svoju 
zodpovednosť a kladie veľký dôraz na do-
držiavanie hodnôt a pravidiel správania 
opísaných v tejto príručke, pokiaľ ide o jej 
zamestnancov, a snaží sa tiež presadzovať 
tieto hodnoty a pravidlá vo vzťahoch s ďal-
šími zainteresovanými stranami, najmä 
svojimi zákazníkmi, dodávateľmi a obyva-
teľmi krajín, v ktorých vykonáva obchodnú 
činnosť.

Postupy opísané v tejto príručke etických 
pravidiel sú zamerané na zabezpečenie 
dodržiavania súladu s:
-  hodnotami a pravidlami správania špeci-

fickými pre Veoliu,
-  medzinárodnými iniciatívami, ku ktorým 

sa skupina pripojila, najmä Globálnym 
paktom OSN, ako aj medzinárodnými 
právnymi predpismi v oblasti ľudských 
práv a usmerneniami OECD pre nadná-
rodné spoločnosti, a

-  miestnymi zákonmi vo všetkých krajinách, 
v ktorých skupina pôsobí.

V zložitom a multikultúrnom svete, ktorý 
sa neprestajne mení, táto príručka slúži 
ako referenčný vzor pre všetkých zamest-
nancov. Mala by zamestnancom umožniť, 
aby sa stali garantmi týchto hodnôt a vyko-
návali svoje povinnosti s plným vedomím 
práv a povinností voči spoločnosti a jej za-
interesovaným stranám.

ÚVOD
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ZODPOVEDNOSŤ:
Veolia sa hodlá aktívne zúčastňovať na 
budovaní spoločnosti, ktorá sa zaväzuje 
k trvalo udržateľnému rozvoju. Ako kľúčový 
aktér v oblasti environmentálnych služieb 
skupina deň čo deň preberá zodpovednosť 
za všeobecný záujem, najmä za:
-  podporu harmonického rozvoja území,
-  zlepšovanie životných podmienok obyva-

teľov, na ktorých majú dosah jej aktivity, 
a ochranu životného prostredia – svoju 
hlavnú činnosť,

-  ako aj za interný rozvoj obchodných zruč-
ností a zlepšovanie osobnej bezpečnosti 
(predchádzanie pracovným úrazom) 
a zdravotných podmienok na pracovisku, 
spolu so zaistením bezpečnosti všetkých 
zamestnancov a zariadení spravovaných 
skupinou.

NAŠE 
HODNOTY
Základnými hodnotami Veolie  
sú zodpovednosť, solidárnosť, 
rešpekt, inovácie a orientácia  
na zákazníka a tvoria základ,  
na ktorom stoja jej hospodárske, 
sociálne a environmentálne 
výsledky.

©VEOLIA - 08/2013 UPDATED 07/2014 - ETHICS GUIDE
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REŠPEKT:
Táto hodnota usmerňuje individuálne 
správanie všetkých zamestnancov skupiny 
a prejavuje sa dodržiavaním súladu s správ-
nymi predpismi a internými pravidlami 
skupiny a prostredníctvom rešpektu preu-
kazovaného druhým.

INOVÁCIE:
Pre Veoliu sú výskum a inovácie stredobo-
dom stratégie, ktorej cieľom je rozvíjať udr-
žateľné riešenia služieb pre jej zákazníkov, 
životné prostredie a spoločnosť. 

ORIENTÁCIA NA ZÁKAZNÍKA: 
Snaha o čoraz väčšiu efektívnosť a kvalitu 
služieb je prvoradý spôsob, akým skupina 
napĺňa túto hodnotu. Okrem toho Veo-
lia dodržiava pravidlá transparentnosti 
a etiky, ktoré by mali umožniť budovať 
dlhodobé vzťahy so zákazníkmi založené 
na dôvere. A napokon skupina načúva 
svojim zákazníkom a usiluje sa spĺňať ich 
technické, ekonomické, environmentálne 
a spoločenské očakávania prostredníc-
tvom svojej schopnosti prinášať vhodné 
a inovatívne riešenia. 

Činnosť skupiny sa zakladá okrem iného na 
jej Charte trvalo udržateľného rozvoja a usi-
luje sa o sústavný pokrok so zreteľom na 
všetky tieto hlavné otázky.
 
SOLIDÁRNOSŤ: 
Vo Veolii, ktorá prostredníctvom svojich 
obchodných aktivít slúži kolektívnym 
i spoločným záujmom, sa táto hodnota 
uplatňuje na vzťahy nadviazané so všetkými 
zainteresovanými stranami. Konkrétne sa 
táto hodnota prejavuje pri rozvoji riešení, 
ktoré umožňujú poskytovať základné 
služby všetkým, čo skupina považuje za 
jednu zo svojich hlavných spoločenských 
povinností.

DODRŽIAVANIE 
PRÁVNYCH PREDPISOV 
A INTERNÝCH PRAVIDIEL 
SKUPINY

“
”
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Dodržiavanie súladu so zákonmi 
a nariadeniami 
Pre Veoliu je dodržiavanie súladu s predpismi 
základná požiadavka. Skupina pravidelne 
vzdeláva svojich zamestnancov v oblasti 
dodržiavania súladu s platnými stanovami 
a nariadeniami. 

Predchádzanie korupcii vedúcich 
pracovníkov vo verejnej i súkromnej sfére 
Veolia sa zaväzuje bojovať proti korupcii vo 
všetkých krajinách, v ktorých skupina vyko-
náva obchodnú činnosť. V rámci opatrení, 
ktoré prijíma na tento účel, opätovne potvr-
dzuje toto pravidlo správania vo všetkých 
svojich obchodných vzťahoch a pravidelne 
zvyšuje povedomie zamestnancov skupiny 
o význame dodržiavania súladu s právnymi 
predpismi, ktoré musí Veolia dodržiavať 
(pozri Príručku podnikového manažmentu rizík 
v oblasti trestného práva).

NAŠE PRAVIDLÁ 
SPRÁVANIA
Veolia prijala pravidlá,  
ktoré sa vzťahujú na všetkých 
zamestnancov na všetkých 
úrovniach spoločnosti pri  
plnení ich povinností:

©VEOLIA - 08/2013 UPDATED 07/2014 - ETHICS GUIDE
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kajúce sa niektorého z týchto bodov, mal/
mala by sa obrátiť na svojho nadriadeného, 
ktorý prijme príslušné rozhodnutia, aby sa 
predišlo tomuto typu situácie a ochránili sa 
záujmy skupiny.

Etické záväzky v účtovných  
a finančných veciach 
Veolia považuje za dôležité, aby jej zamest-
nanci dodržiavali súlad s etickými pravidlami 
vo finančných záležitostiach, najmä keď pou-
žívajú svoje odborné znalosti, prijímajú roz-
hodnutia a vykonávajú úlohy, ktorými boli 
poverení. Je to dôležité nielen na zabránenie 
riziku trestných sankcií, ale tiež na udržanie 
dôvery partnerov Veolie, ktorá je nevyhnutná 
pre dlhodobú úspešnosť skupiny.

Dôvernosť 
V rámci skupiny a pri plnení svojich zmluv-
ných záväzkov sa Veolia usiluje chrániť 
dôvernosť všetkých údajov, informácií, 
know-how, práv duševného a priemysel-
ného vlastníctva a obchodných tajomstiev 
súvisiacich s jej obchodnou činnosťou.

Bezpečnosť
Bezpečnosť jednotlivcov a majetku je pre 
Veoliu prioritou. Vo všetkých krajinách 
sveta, v ktorých skupina pôsobí, sa zavä-
zuje zavádzať prostriedky, ktoré umožňujú 
chrániť zamestnancov počas vykonáva-
nia ich povinností, a prijímať nevyhnutné 
opatrenia na ochranu prevádzok, zariadení 
a nehmotného majetku. Rovnako venuje 
zvýšenú pozornosť predchádzaniu poško-
denia svojho dobrého mena a povesti.
Vytvoril sa interný bezpečnostný etický 
kódex, ktorý stanovuje rámec činnosti 
a osobitné záväzky pre povinnosti týkajúce 
sa bezpečnosti.

Predchádzanie konfliktom záujmu 
Zamestnanci musia predchádzať alebo sa 
vyhýbať všetkým situáciám, ktoré vytvárajú 
alebo môžu vytvoriť reálny alebo zjavný 
konflikt medzi ich osobnými záujmami a zá-
ujmami skupiny. Osobný záujem zamest-
nanca/zamestnankyne zahŕňa akúkoľvek 
výhodu získanú pre neho/ňu samého/samú 
alebo pre jeho/jej rodinných príslušníkov, 
priateľov, blízkych príbuzných alebo osoby 
či organizácie, s ktorými má alebo mal/mala 
obchodný vzťah alebo spoločné záujmy. 
Konflikt záujmov vzniká vtedy, keď môže 
osobný záujem ovplyvniť rozhodnutia za-
mestnanca/zamestnankyne a brániť mu/jej 
v nestrannom vykonávaní pracovných úloh 
a povinností. Nasledujúcim situáciám preto 
treba venovať osobitnú pozornosť: zamest-
nanec/zamestnankyňa získa pre seba alebo 
pre niekoho zo svojich blízkych prospech 
vrátane darov a pozvánok, od štátneho 
úradníka, zákazníka, dodávateľa, subdo-
dávateľa, obchodného partnera alebo 
konkurenta; zamestnanec/zamestnankyňa 
má priamo alebo nepriamo majetkovú 
účasť, zmluvné povinnosti alebo osobný 
finančný záujem v spoločnosti alebo or-
ganizácii, s ktorými má skupina obchodný 
vzťah alebo je s nimi v konkurenčnom po-
stavení; alebo sa zamestnanec/zamestnan-
kyňa zapojí do externých aktivít s takouto 
spoločnosťou alebo organizáciou. Ak má 
zamestnanec/zamestnankyňa otázky tý-

DODRŽIAVANIE SÚLADU 
S PREDPISMI JE ZÁKLADNÁ 
POŽIADAVKA

“
”
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ZAMESTNANCI

Muži a ženy v službách sociálnej, 
environmentálnej a prevádzkovej 
excelentnosti
Každý deň naši zamestnanci riešia výzvy 
v oblasti životného prostredia a rozvoja 
miest, ktorým čelia naše spoločnosti, a pri-
spievajú k úspešnému pôsobeniu našej 
skupiny. Veolia sa preto snaží umožniť im 
profesijnú i osobnú sebarealizáciu rozvo-
jom účinného a ambiciózneho podnikového 
modelu. Veolia teda prikladá veľký význam 
tomu, aby sa jej sociálne iniciatívy zakladali 
na štyroch kľúčových zásadách: spravodli-
vosť, solidárnosť, rozvoj zamestnateľnosti 
zamestnancov a predchádzanie rizikám 
v oblasti zdravia a bezpečnosti.

NAŠE 
ČINNOSTI
Organizačné útvary skupiny 
v jednotlivých krajinách zastupujú 
Veoliu, a preto sú aktívne zapojené  
do rešpektovania hodnôt 
aj uplatňovania pravidiel správania 
opísaných v tejto príručke, pokiaľ 
ide o všetky zainteresované strany 
(zamestnanci, zákazníci a odberatelia 
služieb, obyvatelia žijúci v blízkosti 
prevádzok skupiny, príslušné  
miestne orgány a mimovládne 
organizácie, zástupcovia občianskej 
spoločnosti, skupiny na ochranu 
spotrebiteľov a životného  
prostredia atď.).

©VEOLIA - 08/2013 UPDATED 07/2014 - ETHICS GUIDE
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a riešeniu pracovných výziev. V sektore slu-
žieb je know-how zamestnancov prvoradým 
zdrojom. Cieľ Veolie sústavne zlepšovať ria-
denie ľudských zdrojov je posilnený aktívnou 
odbornou prípravou a politikou podpory ka-
riérneho rozvoja. Veolia sa usiluje neprestajne 
zlepšovať svoju reakciu na nepretržité zmeny 
v našom odvetví. Veolia si plne uvedomuje, 
že jej odborné znalosti jej zamestnancov sú 
kľúčovým aktívom a podporuje výmenu skú-
seností a ponúka svojim zamestnancom mo-
tivačné vyhliadky počas vývoja ich kariéry.

Venovať pozornosť predchádzaniu 
rizikám, zdraviu a bezpečnosti
Znamená to deň čo deň zlepšovať politiky 
predchádzania rizikám, a to úzkou spoluprá-
cou so zamestnancami, ktorí si uvedomujú 
svoju zodpovednosť. Náš záväzok, ktorý je 

Zabezpečenie spravodlivosti  
na pracovisku 
Znamená to vytvorenie podmienok na riadne 
uznanie prínosu každého zamestnanca/
zamestnankyne k úspešnému pôsobeniu 
spoločnosti, čo umožňuje každému 
jednotlivcovi zlepšovať svoju výkonnosť. 
Keďže Veolia je presvedčená, že rozmanitosť 
jej zamestnancov je významné aktívum pre 
úspešnosť jej obchodnej činnosti, usiluje 
sa uznať snahu a zásluhy každého z nich 
a zabezpečiť, aby zamestnanci plne zdieľali 
jej plány a hodnoty, aby mali pocit, že 
majú podiel na výsledkoch spoločnosti. Pre 
každodennú angažovanosť zamestnancov 
je dôležité, aby mali pocit, že sú začlenení, 
rešpektovaní a zaobchádza sa s nimi 
spravodlivo. Podmienkou je tiež podpora 
rozmanitosti, nediskriminácie a odmietnutie 
všetkých foriem obťažovania.

Presadzovanie solidárnosti
Z povahy ich pracovnej činnosti vyplýva, 
že zamestnanci Veolie aktívne prispievajú 
k zlepšovaniu životných podmienok mužov 
a žien v krajinách, kde skupina pôsobí. Cel-
kom prirodzene patrí solidárnosť medzi 
priority podnikovej politiky Veolie po celom 
svete. Podpora dialógu medzi manažmen-
tom a výkonnou silou, poskytovanie pomoci 
najzraniteľnejším zamestnancom a zame-
ranie pozornosti na osobnú sebarealizáciu 
každého zamestnanca/zamestnankyne pat-
ria medzi významné zložky manažmentu 
ľudských zdrojov.

Podpora zamestnateľnosti 
zamestnancov 
Znamená to podporu rozvoja schopností 
zamestnancov a povzbudzovanie zamest-
nancov k výmenám skúseností, inovovaniu 

JE PRESVEDČENÁ,  
ŽE ROZMANITOSŤ JEJ 
ZAMESTNANCOV JE VÝZNAMNÉ 
AKTÍVUM PRE ÚSPEŠNOSŤ JEJ 
OBCHODNEJ ČINNOSTI

“

”
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Zachovanie a ochrana integrity aktív zaru-
čujú kvalitu služieb a výsledkov skupiny.

DODÁVATELIA A POSKYTOVATELIA 
SLUŽIEB

V súlade s platnými právnymi predpismi Ve-
olia stanovuje objektívne kritériá pre výber 
dodávateľov a poskytovateľov služieb.

Tieto kritériá sú založené na výkonnosti do-
dávateľov, ako aj na ich dodržiavaní pravidiel 
v oblasti etiky a trvalo udržateľného rozvoja 
prijatých skupinou. Základné hodnoty zdô-
raznené v charte pre vzťahy s dodávateľmi, 
ktorými sa upravuje výber dodávateľov, 
zahŕňajú okrem iného zákaz nútenej práce 
a detskej práce.

Boj proti korupcii vedúcich pracovníkov 
z verejnej i súkromnej sféry patrí medzi 
hlavné priority vzťahov Veolie s dodávateľmi, 
poskytovateľmi služieb a zákazníkmi. Veolia 
predovšetkým trvá na tom, že jej zamestnanci 
môžu len výnimočne, v jej mene, dať alebo 
prijať symbolické pozvánkyalebo dary, ktoré 
môžu byť len nepeňažné a malej finančnej 
hodnoty. V prípade pochybností Veolia 

v súlade s usmerneniami Medzinárodného 
úradu práce v oblasti BOZP, je založený na 
našej schopnosti nájsť efektívne riešenia na 
zlepšenie každodenných pracovných podmie-
nok našich zamestnancov. V rámci skupiny sa 
určujú a oznamujú najlepšie postupy v oblas-
tiach ochrany zdravia, posilnenia účasti, po-
vedomia zamestnancov a rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom.

Pri vykonávaní svojich povinností na celom 
svete Veolia zavádza opatrenia, ktoré sú 
potrebné na zaistenie bezpečnosti svojich 
zamestnancov. V súvislosti s tým a v spolupráci 
s verejnými orgánmi skupina prostredníctvom 
svojho interného postupu bezpečnosti pri 
cestovaní určuje rizikové územia a činnosti 
s cieľom vykonať operačné zmapovanie 
zahŕňajúce, podľa potreby, primerané 
opatrenia z hľadiska prevencie a reakcie.

ZÁKAZNÍCI A ODBERATELIA SLUŽIEB

Vo svojich vzťahoch so zákazníkmi sa Veolia 
zameriava predovšetkým na dodržiavanie 
súladu so svojimi právnymi a zmluvnými 
záväzkami.

Okrem svojich regulačných povinností je 
skupina plne zaviazaná vyvíjať a realizovať 
riešenia, ktoré spĺňajú potreby a očakávania 
jej zákazníkov, verejných i súkromných, 
a príjemcov služieb, ktorých poskytovaním 
je poverená.

Spolu so svojimi zákazníkmi a príslušnými 
organizáciami sa Veolia tiež usiluje rozvíjať 
spôsoby na zlepšenie prístupu k základným 
službám pre všetkých.
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Partnerstvá 
Partnerstvá preukazujú ekonomické, sociálne 
a environmentálne záväzky voči spoločnosti. 
Ponúkajú prostriedky na upevnenie vzťahov 
so všetkými zainteresovanými stranami na 
základe dodržiavania základných hodnôt a so 
zreteľom na podporu rozvoja území.

Záväzky Veolie týkajúce sa partnerstiev majú 
tiež podobu sponzorstva projektov, ktoré po-
sudzuje a schvaľuje osobitný výbor na základe 
zásad najlepších postupov. Aktivity Veolie sú 
podporené miestnymi iniciatívami realizova-
nými v rámci organizačných útvarov.

Riadenie vplyvu na životné prostredie, 
predchádzanie rizikám a vzdelávanie 
Vďaka zavedeniu systému environmentálneho 
riadenia (EMS) má Veolia nástroj navrhnutý 
na obmedzenie vplyvu svojich aktivít alebo 
aktivít jej zákazníkov na životné prostredie 
a predchádzanie a znižovanie priemyselných, 
zdravotných a environmentálnych rizík na 
svojich prevádzkach.
Všeobecnejšie, vzdelávanie a zvyšovanie 
povedomia zamestnancov a zákazníkov, 
pokiaľ ide o ochranu životného prostredia 
a zdravotné otázky, je pre skupinu prioritou. 
Na tieto účely Veolia vytvára osobitné vzde-
lávacie programy a programy na zvyšovanie 
informovanosti. 

Dialóg so zainteresovanými stranami
Aktívna účasť na budovaní spoločnosti, 
ktorá sa plne zaväzuje k podpore trvalo udr-
žateľného rozvoja, si vyžaduje, aby sa Veolia 
angažovala v dialógu s rôznymi zaintere-
sovanými stranami, najmä obyvateľmi žijú-

nabáda svojich zamestnancov, aby sa obrátili 
na svojich nadriadených.

A napokon Veolia dodržiava súlad s právnymi 
predpismi upravujúcimi subdodávateľstvo 
a využívanie externých spoločností, najmä 
pokiaľ ide o otázky zdravia a bezpečnosti.

Pri využívaní obchodných zástupcov 
a sprostredkovateľov Veolia dodržiava súlad 
s osobitným postupom skupiny s cieľom za-
bezpečiť integritu. Tento postup poskytuje 
mechanizmus na výber týchto poskytova-
teľov služieb, dohľad nad plnením ich po-
vinností a odmeňovaním prostredníctvom 
štandardných zmlúv a zabezpečením, že 
skutočne vykonávajú svoje služby v súlade 
s prísnymi pravidlami.

SPOLOČNOSŤ

Podnikové sponzorstvo 
Aktivity Veolie v oblasti podnikového 
sponzorstva orientované na solidárnosť sú 
predovšetkým združené a koordinované 
Nadáciou Veolia, ktorá podporuje aktivity 
vo verejnom záujme, ktoré sú neziskové, 
a propaguje iniciatívy proti sociálnemu 
vylúčeniu a v prospech ochrany životného 
prostredia v troch prioritných oblastiach:
-  núdzové humanitárne situácie a poskyto-

vanie rozvojovej pomoci na prístup k čistej 
vode, energetickému manažérstvu a služ-
bám nakladania s odpadom,

-  podpora sociálnej súdržnosti a poskytova-
nie podpory na prechod k pracovným ini-
ciatívam,

-  ochrana životného prostredia a biodiver-
zity.
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predpisov. Tento kódex slúži ako upozorne-
nie pre manažérov a zamestnancov na ich 
povinnosti zachovávať dôvernosť všetkých 
privilegovaných informácií, ku ktorým sa 
môžu dostať, a zdržať sa všetkých transakcií 
s cennými papiermi Veolie, kým sa takéto 
informácie nezverejnia trhom. Veolia zdôraz-
ňuje dodržiavanie súladu s ustanoveniami 
tohto kódexu manažérmi a zamestnancami, 
ktorí majú privilegované informácie, vytvore-
ním zoznamov osôb s dočasným prístupom 
k dôverným informáciám.

Veolia dodržiava súlad s pravidlami francúz-
skej a americkej burzy cenných papierov a na 
tento účel prijala pravidlá formálneho sprá-
vania a náležitej starostlivosti vzťahujúce sa 
na všetkých jej francúzskych i zahraničných 
právnikov a vnútropodnikových aj externých 
poradcov.

Investorské vzťahy 
Veolia zabezpečuje nevyhnutnú presnosť 
svojich účtovných a finančných informácií. 
Ako spoločnosť kótovaná na burze v Spo-
jených štátoch amerických Veolia podlieha 
právu Spojených štátov amerických, podľa 
ktorého sa požaduje zavedenie posudzova-
nia vnútorných kontrol určených na poskyt-
nutie primeranej istoty, že finančné výkazy 
subjektu boli pripravené správnym a prav-
divým spôsobom, že transakcie boli riadne 
schválené, že boli prijaté všetky kroky na 
zabránenie podvodom alebo neoprávne-
ným transakciám, a tým aj na zamedzenie 
nepresnému alebo nepravdivému vykazo-
vaniu transakcií v konsolidovaných finanč-
ných výkazoch skupiny.

cimi v blízkosti jej operačných prevádzok, 
mimovládnymi organizáciami a ďalšími zá-
stupcami občianskej spoločnosti. Veolia sa 
vzhľadom na to zaväzuje k uskutočňovaniu 
takéhoto dialógu na miestnej i medzinárod-
nej úrovni.

AKCIONÁRI A INVESTORI

Správa, finančná etika a dodržiavanie 
súladu s pravidlami francúzskej 
a americkej burzy cenných papierov
Ako spoločnosť kótovaná na burze Veolia pri-
jala francúzsky kódex správy a riadenia spo-
ločnosti AFEP/MEDEF, v ktorom sa stanovujú 
zásady upravujúce zloženie a fungovanie 
správnej rady a jej výborov (vrátane výbo-
rov pre audit a účtovníctvo), odmeňovanie 
manažérov, vedúcich pracovníkov podniku 
a členov správnej rady, ako aj informácie, 
ktoré sa majú poskytovať akcionárom, a trhy 
v tejto oblasti.

Okrem toho skupina prijala Etický kódex pre fi-
nančné záležitosti, v ktorom sa stanovujú pra-
vidlá správania vzťahujúce sa na manažérov 
zodpovedných za schvaľovanie finančných 
a účtovných informácií a podľa ktorého sa na 
nich vzťahujú osobitné požiadavky týkajúce 
sa integrity, náležitej starostlivosti, vnútornej 
kontroly a preskúmania v oblasti investor-
ských vzťahov.

Veolia tiež prijala kódex správania týkajúci 
sa transakcií s cennými papiermi, ktorý je ur-
čený na predchádzanie rizikám porušovania 
právnych predpisov v oblasti burzy cenných 
papierov upravujúcich trestné činy zneuži-
tia vnútorných informácií alebo porušenia 
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Veolia požaduje, aby všetci jej zamestnanci 
vždy zabezpečovali dodržiavanie súladu 
s týmito právnymi predpismi, ktoré sú opí-
sané v Príručke dodržiavania súladu s pra-
vidlami hospodárskej súťaže.

Veolia tiež podnecuje všetkých zamestnan-
cov, aby pri vykonávaní svojich obchod-
ných povinností určovali oblasti, v ktorých 
sa môžu objaviť ťažkosti z hľadiska pravidiel 
hospodárskej súťaže, a v takých prípadoch 
sa obrátili na svojich prevádzkových nadria-
dených a právnikov spoločnosti.

VEREJNÉ ORGÁNY

Veolia transparentným spôsobom prispieva 
k tvorbe právnych predpisov a verejných po-
litík o otázkach týkajúcich sa jej obchodnej 
činnosti.

Takéto lobovanie sa zameriava na štátne 
a miestne verejné orgány (zákonodarné 
zhromaždenia, výkonné a regulačné orgány) 
v krajinách, v ktorých skupina pôsobí, inšti-
túcie Európskej únie a medzinárodné orga-
nizácie. Veolia dáva svoje odborné znalosti 
k dispozícii verejným orgánom.

Prostredníctvom svojich inštitucionálnych 
opatrení skupina prispieva k informovaniu 
všetkých zainteresovaných strán o vplyve 
a dôsledkoch právnych predpisov a verejných 
politík týkajúcich sa jej obchodnej činnosti.

Veolia venuje zvýšenú pozornosť finančnej 
komunikácii. Zriadila výbor pre zverejňova-
nie informácií, ktorého úlohou je vykonávať 
a zachovávať postupy určené na kontrolu 
a zabezpečovanie spoľahlivosti informácií 
uvedených vo výročných správach (regis-
tračný dokument, zjednodušená výročná 
správa, správa o trvalo udržateľnom rozvoji 
a formulár 20-F pre orgány burzy cenných 
papierov Spojených štátov amerických).

Všeobecnejšie je finančná komunikácia 
predmetom osobitných kontrol a postu-
pov v rámci Veolie. Spravuje ju na dennej 
báze oddelenie pre finančnú komunikáciu, 
ktoré schvaľuje a koordinuje svoju činnosť 
s výkonným manažmentom a jednotlivými 
funkčnými oddeleniami Veolie zapojenými 
do tohto procesu.

KONKURENTI

Väčšina krajín, v ktorých skupina pôsobí, 
prijala právne predpisy, podľa ktorých sa 
požaduje dodržiavanie súladu so zásadami 
hospodárskej súťaže, ktoré prispievajú 
k podpore voľnej a spravodlivej hospodár-
skej súťaže.
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Štruktúru tejto organizácia a týchto postu-
pov tvorí:

Sieť „etických korešpondentov“ 
Sieť etických korešpondentov prispieva 
k vykonávaniu etickej politiky skupiny na 
miestnej úrovni.

Etický výbor
Etický výbor zložený z nezávislých členov, 
ktorý sa riadi súborom interných pravidiel 
a nariadení, bol zriadený v marci 2004 vý-
konným výborom na účely preskúmania 
všetkých otázok týkajúcich sa príručky etic-
kých pravidiel. Je zložený z troch až piatich 
členov vybratých výkonným výborom. Na 
jeho členov sa vzťahujú požiadavky prís-
nej nezávislosti a dôvernosti. K úlohám 
etického výboru patrí tiež vydávanie od-
porúčaní týkajúcich sa základných hodnôt 
Veolie. 

NAŠA 
ORGANIZÁCIA
S cieľom presadzovať svoje  
hodnoty a pravidlá správania 
skupina zaviedla osobitnú 
organizáciu a vnútorné postupy.

Táto organizácia a tieto postupy 
odrážajú jednotlivé oblasti,  
na ktoré sa vzťahuje táto  
príručka, a sú predmetom 
interných opatrení na zvyšovanie 
informovanosti a povedomia,  
ako aj pravidiel právneho 
a finančného dohľadu a kontroly.
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dených by mohli vzniknúť ťažkosti, alebo 
ak nie je spokojný/spokojná s odpoveďou 
poskytnutou jeho/jej priamymi nadriade-
nými. V tomto bode sa skupina zaväzuje, že 
budú prijaté všetky kroky na zabezpečenie 
úplnej dôvernosti informácií o dotknutých 
zamestnancoch a nahlásenom previnení. 
Veolia sa tiež zaväzuje, že žiadny zamest-
nanec/zamestnankyňa nebude postihnutý/
postihnutá nijakou formou diskriminácie, 
obťažovania alebo iným odvetným opatre-
ním v dôsledku uplatnenia tohto informátor-
ského práva.

Hodnotiaci výbor s názvom „kritickí 
priatelia“ 
Tento výbor tvoria aktéri na vysokej 
úrovni z oblasti rôznych združení, inštitú-
cií a akademických ústavov a predsedá mu  
Jean-Michel Severino. Sú odhodlaní pri-
niesť Veolii svoje vízie, odborné znalosti 
a konštruktívnu kritiku.

Informátorské práva v skupine
V súlade s pravidlami vzťahujúcimi sa na 
krajinu, kde zamestnanec/zamestnankyňa 
žije alebo pracuje, ak má podozrenie na 
porušenie pravidiel správania stanovených 
v tejto príručke, môže to nahlásiť poštou, e-
mailom alebo telefonicky etickému výboru, 
internému a kvalifikovanému orgánu v rámci 
skupiny, ktorý je poverený preštudovaním, 
skoordinovaním a poskytnutím stanoviska 
k takýmto porušeniam. Tento informátor-
ský postup je možné použiť aj vtedy, ak sa 
zamestnanec/zamestnankyňa domnieva, 
že informovaním jeho/jej priamych nadria-

VYKONÁVANIE ETICKEJ 
POLITIKY SKUPINY NA 
MIESTNEJ ÚROVNI

“
”

Nezávislý hodnotiaci výbor
Nezávislý hodnotiaci výbor (IEC) tvoria vý- 
znamné osobnosti, ktoré zastupujú občian- 
sku spoločnosť a vo vzťahu ku skupine 
Veolia sú nezávislé. Sú odhodlaní priniesť 
Veolii svoje vízie, odborné znalosti a kon- 
štruktívnu kritiku.
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