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Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Stanovisko 
predstavenstva

ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Predstavenstvo je zodpovedné za stanovenie 
jasných očakávaní a vysokých štandardov etického 
správania v rámci spoločnosti CBRE. Etické 
správanie upevňuje dôveru, zvyšuje reputáciu 
spoločnosti a prináša exkluzívnych klientov a 
talenty, a taktiež plnohodnotné zamestnanie našim 
pracovníkom.

Štandardy obchodného správania1 sú základným 
kameňom firemného programu Etiky a súladu 
s predpismi. Opierame sa oň pri upevňovaní 
našich hodnôt RISE – rešpektu, integrity, služieb 
a excelentnosti – a zabezpečovaní súladu s 
firemnými predpismi, zákonmi a nariadeniami, 
ktoré našu spoločnosť zaväzujú v celosvetovom 
meradle. 

Všetky subjekty zapojené do chodu spoločnosti 
CBRE vrátane predstavenstva a výkonného 
manažmentu sú povinné oboznámiť sa so 
Štandardmi obchodného správania a porozumieť 
im, a riadiť sa ich hodnotami a pravidlami pri 
každodenných pracovných činnostiach. Ak sa každý 
z nás bez výnimky bude riadiť týmito pravidlami, 
CBRE bude naďalej spoločnosťou, ktorá prináša 
najlepšie výsledky svojim klientom, zamestnancom, 
akcionárom a verejnosti.

Úspech spoločnosti CBRE závisí od nás všetkých a 
od toho, či sa budeme riadiť zásadami definovanými 
v Štandardoch obchodného správania.

Ceníme si vašu podporu.

1 Schválené v roku 2004, aktualizované v rokoch 2011, 2019 a 2021.

Stanovisko 
predstavenstva 

spoločnosti
Všetci v 

spoločnosti 
CBRE hráme 

zásadnú úlohu 
pri kultivovaní 

etických hodnôt 
a riadime sa pri 

tom štandardmi 
obchodného 

správania.

Vrchný riadok (zľava doprava): Brandon Boze, Beth Cobert, Reginald Gilyard, Shira Goodman, Blake Hutcheson, Christopher Jenny. 
Spodný riadok (zľava doprava): Gerardo Lopez, Susan Meaney, Oscar Munoz, Bob Sulentic, Sanjiv Yajnik.
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Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Stanovisko 
Generálneho riaditeľa

Spoločnosť CBRE sa usiluje byť spoločnosťou 
svetového formátu vo všetkých aspektoch svojich 
činností. Vďaka našim zamestnancom a ich 
neustálemu zameraniu na poskytovanie špičkových 
výsledkov našim klientom sme na najlepšej ceste 
dosiahnuť tento cieľ.

Poctivá práca je kľúčom k nášmu úspechu. Rovnako 
dôležitý je spôsob, akým pracujeme. Obchodné 
aktivity spoločnosti CBRE sa realizujú vždy 
správnym spôsobom rešpektujúcim najvyššie etické 
štandardy. Presne to od nás očakávajú naši klienti 
a to očakávame aj my od seba a našich obchodných 
partnerov.

Štandardy obchodného správania spoločnosti CBRE 
predstavujú základy našich záväzkov. Riadime sa nimi 
pri prijímaní rozhodnutí a výkone našich činností. 
Majú priamy dosah na všetky aspekty firemnej kultúry 
a pomocou nich uplatňujeme naše hodnoty rešpektu, 
integrity, služieb a excelentnosti v praxi. 

Etické správanie postavené na hodnotách RISE je 
zásadné pre naplnenie našich najvyšších cieľov. V 
prípade otázok ohľadom správneho výkonu činností 
alebo potenciálneho porušenia zásad na pracovisku 
máte možnosť a povinnosť informovať o nich 
príslušné osoby prostredníctvom rôznych možností 
spätnej väzby, ktoré sú dostupné.

Záväzok našich zamestnancov voči spoločnosti CBRE 
a hodnotám RISE si nanajvýš ceníme.

S úctou

Bob Sulentic
Prezident a generálny riaditeľ

Dĺžka: 1:24 minút. Skryté titulky môžete zobraziť kliknutím na tlačidlo CC v pravom dolnom rohu po spustení videa.

Stanovisko 
Generálneho 

riaditeľa

Rešpekt, 
integrita, služba 

a excelentnosť: 
Záväzok vernosti 

našim zásadám

ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE
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Úvod

Naše hodnoty 
sú nadčasové

Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Princípy, ktorými 
žijeme

Štandardy obchodného správania sú kľúčovým prvkom nášho programu Etiky a súladu s predpismi. Tento 
dokument odráža našu kultúru a hodnoty a uvádza zásadné princípy, ktorými sa riadia naše etické a právne 
záväzky v rámci prezentácie spoločnosti CBRE.2

Princípy, podľa ktorých všetci žijeme

Štandardy obchodného správania vychádzajú z našich hodnôt RISE. Tieto hodnoty predstavujú základy, 
na ktorých je postavená naša spoločnosť, a zásady, ktorými sa musíte riadiť pri každodenných obchodných 
aktivitách.

Úvod

Naše hodnoty 
sú nadčasové

2  Vaše povinnosti sú taktiež opísané vo firemných postupoch, ktoré nájdete v 
sekcii myPolicy v zamestnaneckom intranete spoločnosti CBRE. V prípade 
nezrovnalostí medzi firemnými postupmi a Štandardmi obchodného 
správania majú prednosť Štandardy obchodného správania.

Služba
Pristupujeme 
k problémom našich 
klientov s nadšením 
a starostlivosťou, 
pričom budujeme 
dlhodobé vzťahy 
spájaním správnych 
ľudí, kapitálu 
a príležitostí.

Excelentnosť
Neúprosne sa 
zameriavame na 
vytváranie najlepších 
výsledkov pre 
našich klientov, 
zamestnancov 
a akcionárov.

Hodnoty RISE

Rešpekt
Konáme 
s prihliadnutím 
na myšlienky 
druhých a delíme 
sa o informácie 
otvorene, aby 
sme inšpirovali 
dôveryhodnú 
a podnetnú 
spoluprácu.

Integrita
Žiadny jednotlivec, 
žiadny obchod, 
žiadny klient nie 
je väčší ako náš 
záväzok voči našej 
spoločnosti a tomu, 
čo vyznávame.

ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE
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Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Vaša zodpovednosť

ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Vaša zodpovednosť
Štandardmi obchodného správania sa musia riadiť všetci zamestnanci spoločnosti CBRE, členovia 
predstavenstva a všetky osoby konajúce v mene spoločnosti CBRE na celom svete. Vašou povinnosťou je 
porozumieť týmto štandardom a riadiť sa nimi v praxi. Uplatňujte ich v rámci vašich aktivít a kontaktov 
so všetkými subjektmi, s ktorými spolupracujete – klientmi, konkurenciou, investormi, obchodnými 
partnermi, dodávateľmi, štátnymi orgánmi a kolegami. 

V niektorých krajinách, kde pôsobíme, môžu platiť právne predpisy alebo nariadenia, ktoré sú 
špecifickejšie alebo prísnejšie, ako pravidlá stanovené Štandardmi obchodného správania. V prípade 
nezrovnalostí medzi miestnymi právnymi predpismi alebo nariadeniami a našimi Štandardmi 
obchodného správania majú prednosť miestne právne predpisy, nariadenia, pravidlá alebo postupy. 

Naše Štandardy obchodného správania nemôžu obsiahnuť všetky možné situácie, preto apelujeme na 
váš zdravý úsudok a prosíme vás, aby ste sa opýtali alebo ozvali vždy, keď máte pochybnosti.

3 Dodávatelia sú tiež povinní súhlasiť s dodržiavaním nášho Kódexu 
správania dodávateľov.

Dôležitá úloha manažérov

Voči podriadeným pracovníkom máte nasledujúce zodpovednosti:

• Slúžiť ako vzor v dodržiavaní hodnôt RISE

• Zabezpečiť, aby sa váš tím oboznámil so Štandardmi obchodného správania, firemnými postupmi a 
právnymi predpismi, pochopil ich a riadil sa nimi

V rámci kontaktov s tretími stranami v mene spoločnosti CBRE máte nasledujúce povinnosti:

• Zabezpečiť, aby sa tieto strany riadili Štandardmi obchodného správania3

• Poskytnúť im príslušné školenie

• Monitorovať ich prácu a zabezpečiť, aby konali v súlade s našimi štandardmi, postupmi a právnymi 
predpismi

 Podrobnejšie informácie
Túto ikonu nájdete v rámci Štandardov 
obchodného správania. Pripomenie 
vám, že ak máte možnosť pripojenia na 
zamestnanecký intranet CBRE, po zadaní 
kľúčového slova do okna vyhľadávania 
na domovskej stránke intranetu môžete 
nájsť firemné postupy a ďalšie dôležité 
písomné informácie o štandardoch.

Táto ikona poskytuje príklady situácií z 
reálneho života, ktoré vám môžu pomôcť 
pri každodenných aktivitách a odpovedia 
na základné otázky týkajúce sa našich 
postupov a štandardov. Dúfame, že 
táto sekcia s otázkami a odpoveďami 
vám pomôže pochopiť, ako sa zachovať 
v určitých situáciách a prijať správne 
rozhodnutie. 

Niektoré slová označené kurzívami sú 
uvedené v slovníku. Ak vám niektoré 
z týchto slov nie sú jasné, vysvetlenie 
nájdete v slovníku.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Váš záväzný sľub

ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Váš záväzný sľub
Máte povinnosť každoročne obnoviť svoj záväzok voči hodnotám RISE osvedčením, že máte prístup k 
Štandardom obchodného správania, že ste si ich prečítali a porozumeli im, a že sa nimi budete riadiť 
v celom priebehu vášho zamestnania alebo poskytovania služieb spoločnosti CBRE. Ak tento záväzok 
porušíte, vystavíte tým seba, vašich kolegov a spoločnosť CBRE riziku. Následkom takéhoto porušenia je 
disciplinárne konanie, ukončenie pracovného pomeru a možné právne dôsledky.

Najvyššie štandardy pofesionality sú základom všetkého, čo robíme. A plnenie našich záväzkov si vyžaduje 
vedomé zaangažovanie. Certifikácia súladu s RISE je povinná a je potrebné ju získať v priebehu 30 dní.

Dôvody každoročnej certifikácie

• Certifikácia predstavuje váš záväzok konať v súlade s etickými princípmi, dodržiavať pravidlá a aplikovať 
hodnoty RISE v praxi. 

• Certifikácia vám poskytuje návod, ako pracovať a spolupracovať s kolegami, klientmi a inými obchodnými 
partnermi. 

• Certifikácia zaručuje tretím stranám, ktoré majú záujem o našu spoločnosť alebo s nami spolupracujú, že všetci 
naši zamestnanci sa každoročne oboznamujú s postupmi a štandardmi spoločnosti CBRE, že ich chápu a súhlasia 
s ich dodržiavaním.

• Certifikácia potvrdzuje náš záväzok chrániť značku CBRE a udržiavať našu reputáciu etickej spoločnosti.

• Je to správna vec. Všetci navzájom máme zodpovednosť voči firemným postupom, štandardom a právnym 
predpisom a máme povinnosť hlásiť ich porušenie a prípadné problémy.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Ozvite sa

Ozvite sa ak

• Máte obavy, že niekto koná
(alebo bude konať) v rozpore s
našimi zásadami alebo právnymi
predpismi alebo neetickým
spôsobom

• Si myslíte, že ste boli svedkom
porušovania pravidiel

• Nemáte istotu, ako správne
postupovať a potrebujete poradiť

Nie sú potrebné 
žiadne kroky, 
no ak máte 
otázky, obráťte 
sa na svojho 
manažéra alebo 
nadriadeného 
pracovníka.

Bez obáv vyjadrite svoj názor:
• Porozprávajte sa s

nadriadeným pracovníkom
alebo manažérom.

• Obráťte sa na členov
vyššieho vedenia, právneho
oddelenia alebo oddelenia
ľudských zdrojov a súladu
s etickými a firemnými
postupmi.

• Pošlite e-mail vedúcemu
manažérovi pre súlad s
postupmi

• Nahláste problém
telefonicky alebo
online (so zachovaním
anonymity, ak to
umožňujú miestne právne
predpisy) prostredníctvom
etickej infolinky CBRE.

Je dôležité sa ozvať!
Našu povesť dôveryhodného poradcu pre klientov budujeme na základoch etického obchodného 
správania. Túto povesť môže poškodiť alebo zničiť jediný čin jediného zamestnanca. Preto máte 
povinnosť poznať právne a etické požiadavky súvisiace s vašim pracovným zaradením a tiež 
informovať o ich porušeniach, ak sa vyskytnú.

Či už ste zamestnanec, manažér alebo nadriadený, nemali by ste riešiť zložité etické a pracovné 
problémy sami a neočakáva sa od vás, že budete vedieť zodpovedať všetky otázky. Požiadajte o 
asistenciu vášho manažéra alebo nadriadeného pracovníka, členov vyššieho vedenia, právneho 
oddelenia, oddelenia ľudských zdrojov a súladu s etickými a firemnými postupmi, vedúceho 
manažéra pre súlad s postupmi alebo etickú infolinku CBRE. Nahlásením potenciálneho 
porušenia pravidiel pomáhate spoločnosti CBRE chrániť svoju povesť a upriamiť sa na problémy 
predtým, ako by mohli poškodiť našu firmu, kolegov a zákazníkov.

Osobitné povinnosti manažérov

• Svojím správaním byť vzorom pre
ostatných

• Venovať pozornosť obavám alebo
podozreniam z porušovania pravidiel

• Udržiavať dôvernosť

• Brať členov tímu na zodpovednosť za
ich konanie

• Okamžite konať v prípade
potenciálneho porušenia pravidiel

• Postúpiť problémy vyššie cez príslušné
kanály

Ak narazíte na etický problém, položte 
si nasledujúce otázky:

• Je to v súlade s našimi hodnotami RISE?

• Je to v súlade so zákonom?

• Je to v súlade s pravidlami spoločnosti CBRE?

• Ste si istý/á, že nie sú prítomné žiadne
riziká?

• Máte dostatok informácií na prijatie
príslušného rozhodnutia?

• Bude v poriadku, ak sa to objaví v správach?

ÁNO NIE

ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE
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Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Budeme konať

KROK Č. 

1 Nahlásenie

KROK Č. 

2 Preskúmanie

KROK Č. 

3
Pridelenie vyšetrovateľa a vyšetrenie 
nahlásenej udalosti 

KROK Č. 

4
Vyšetrovateľ poskytne členom vyššie-
ho manažmentu odporúčania pre 
náležité kroky

KROK Č. 

5 Rozhodnutie o príslušných krokoch

Postup vyšetrovania

Budeme konať
Každé potenciálne porušenie firemných zásad 
alebo právnych predpisov sa rýchlo, dôkladne 
a nestranne vyšetrí. Každý problém, ktorý 
predstavuje závažné porušenie platných pravidiel, 
bude postúpený oddeleniu súladu s etickými a 
firemnými postupmi.

Nikdy neriešte potenciálne porušenie pravidiel 
samostatne, ani keď ste manažér alebo nadriadený 
pracovník. Porušenie pravidiel vždy nahláste. 
Máte povinnosť plne spolupracovať pri vyšetrovaní 
porušení etických zásad a firemných postupov a 
poskytnúť pravdivé a úplné odpovede na otázky. 
V opačnom prípade môžete čeliť disciplinárnemu 
konaniu vrátane prepustenia. Príslušní členovia 
manažmentu príjmu konečné rozhodnutie 
ohľadom náležitých krokov.

Ak nahlásite problém, môžete mať istotu, že to 
budeme brať vážne. Takisto vám zaručujeme, že 
nahlásenú udalosť dôkladne vyšetríme a prijmeme 
príslušné opatrenia.

Nulová tolerancia voči odplate 
Ak vyhľadáte radu, vyjadríte obavy alebo nahlásite 
porušenie zásad, robíte správnu vec a vzťahuje sa 
na vás náležitá ochrana. V spoločnosti CBRE sa 
uplatňuje nulová tolerancia voči odplate. Hrozby, 
obťažovanie alebo odplata voči kolegom, ktorí v 
dobrej viere vyjadrili obavy, nahlásili porušenie 
pravidiel alebo sa podieľali na vyšetrovaní, sú 
neprijateľné. Každý zamestnanec, ktorý sa bude 
chcieť pomstiť za takéto konanie, bude čeliť 
disciplinárnemu konaniu vrátane prepustenia. 

Čo spadá pod závažné 
porušenie pravidiel?

• Každé konanie, ktoré môže významne 
poškodiť povesť, finančné alebo právne 
záujmy spoločnosti

• Diskriminácia, obťažovanie alebo iné 
neprípustné konanie voči kolegom, 
klientom alebo iným osobám na pôde 
našej spoločnosti

• Nezákonné konanie alebo závažné 
porušenie pravidiel a štandardov 
spoločnosti CBRE

• Podvodné finančné výkazy špecifikované 
zákonom Sarbanes Oxley z roku 2002 
platným v USA a inými porovnateľnými 
zákonmi alebo nariadeniami platnými v 
iných krajinách

ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE
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Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Ako nahlásiť porušenie 
pravidiel

Ako nahlásiť porušenie 
pravidiel
Spoločnosť CBRE poskytuje celý rad možností, ako 
nahlásiť potenciálne porušovanie pravidiel, etických 
princípov a právnych predpisov a pýtať sa otázky. Bez 
ohľadu na zvolenú metódu nahlasovania bude vaša 
záležitosť dôverne preskúmaná a dôkladne vyšetrená.

Firemné postupy spoločnosti CBRE a ďalšie 
dôležité informácie uvedené v tejto časti sú 
dostupné na zamestnaneckom intranete CBRE.

VYHĽADAJTE KĽÚČOVÚ FRÁZU: 

Štandardy obchodného 
správaniaPorozprávajte sa s nadriadeným 

pracovníkom alebo manažérom.

Obráťte sa na členov vyššieho vede-
nia, právneho oddelenia alebo odd-
elenia ľudských zdrojov a súladu s 
etickými a firemnými postupmi.

Pošlite e-mail vedúcemu 
manažérovi pre súlad s postupmi..

Nahláste problém telefonicky alebo 
online (so zachovaním anonymity, 
ak to umožňujú miestne právne 
predpisy) prostredníctvom etickej 
infolinky CBRE. Etickú infolinku 
CBRE prevádzkuje nezávislá firma a 
je k dispozícii nonstop v krajinách, 
kde spoločnosť CBRE pôsobí.

ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Rešpekt

ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Konáme s 
ohľadom na 

nápady ostatných 
a zdieľame 

informácie, aby 
sme vytvorili 

dôveru a podporili 
spoluprácu.

Každý si zaslúži úctu

Rešpekt je prvou z našich hodnôt RISE a je tomu 
tak z opodstatnených príčin. Rešpekt vytvára 
dôveru, zlepšuje komunikáciu a podporuje tímovú 
spoluprácu. Či už ide o vášho kolegu, klienta alebo 
obchodného partnera, ktorý sedí vedľa vás alebo 
na opačnom konci sveta, spôsob, akým k nemu 
pristupujete, je zásadný pre našu firemnú kultúru a 
hodnoty RISE vrátane rešpektu.

Správame sa ku každému 
s úctou
Spoločnosť CBRE priťahuje najtalentovanejších ľudí 
zo všetkých oblastí života. Poskytujeme pracovné 
prostredie, v ktorom môžete súťažiť a uspieť na 
základe vašich schopností a zručností a získať 
primerané uznanie a ocenenie. V našej spoločnosti 
niet miesta pre obťažovanie, rasizmus alebo 
diskrimináciu. S kolegami vždy jednajte dôstojne a s 
úctou bez ohľadu na ich pôvod alebo pozíciu.

Manažéri a nadriadení pracovníci hrajú dôležitú 
úlohu pri budovaní pracovného prostredia, ktoré 
podporuje rôznorodosť, rovnoprávnosť a inklúziu. 

Rešpekt

Ako spoznať diskrimináciu
Diskriminácia je akékoľvek konanie, ústne alebo 
písomné vyjadrenie na pracovisku, ktoré predstavuje 
zneváženie, zaujatosť alebo averziu voči komukoľvek 
na základe rasy, farby pleti, etnickej príslušnosti, 
pohlavia, rodovej identity alebo vyjadrovania, 
pohlavia, sexuálnej orientácie, veku, postihnutia, 
národnosti, štátnej príslušnosti, pôvodu, miesta 
narodenia, náboženstva, bývalého alebo súčasného 
pôsobenia v ozbrojených silách alebo iných okolností 
či charakteristík chránených platnými právnymi 
predpismi. 

Manažéri a nadriadení pracovníci 
majú tieto povinnosti

• Byť príkladom a budovať zdravé, 
priateľské pracovné prostredie.

• Byť k dispozícii a poskytnúť 
pomoc, ak zamestnanci potrebujú 
prediskutovať problémy súvisiace s 
diskrimináciou alebo rasizmom.

• Hlásiť všetky porušenia pravidiel a 
prejavov rasizmu prostredníctvom 
akejkoľvek formy nahlasovania 
vrátane etickej infolinky CBRE.

• Správať sa nestranne k 
zamestnancom, ktorí nahlásia 
porušovanie pravidiel.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Rôznorodosť, 
rovnoprávnosť 
a začlenenie

Rôznorodosť, rovnoprávnosť 
a začlenenie
Rôznorodosť, rovnoprávnosť a začlenenie sú 
v spoločnosti CBRE strategickými prioritami 
pri vytváraní otvorenej firemnej kultúry, kde 
sa môže mať každý pocit bezpečia, docenenia 
a rovnoprávnosti. Tento záväzok je votkaný do 
genetickej výbavy naše spoločnosti a predstavuje 
základy našich hodnôt RISE. V záujme posilnenia 
konkurenčnej výhody sme tieto princípy 
integrovali do procesov výberu talentov a 
obchodných činností, aby sme poskytli rôznorodé 
perspektívy a inovatívne riešenia.

Spoločnosť CBRE poskytuje všetkým 
zamestnancom rovnaké pracovné príležitosti 
vrátane náboru, uzavretia a ukončenia pracovného 
pomeru, odmien, prideľovania pracovných úloh, 
povyšovania a disciplíny. Pri prijímaní rozhodnutí 
v oblasti zamestnania je potrebné riadiť sa 
zásluhami. V spoločnosti CBRE sa netoleruje 
diskriminácia na základe rasy, farby pleti, etnickej 
príslušnosti, pohlavia, rodovej identity alebo 
vyjadrovania, pohlavia, sexuálnej orientácie, veku, 
postihnutia, národnosti, štátnej príslušnosti, 
pôvodu, miesta narodenia, náboženstva, bývalého 
alebo súčasného pôsobenia v ozbrojených silách 
alebo iných okolností či charakteristík chránených 
platnými právnymi predpismi.

V niektorých krajinách máme právne záväznú 
povinnosť prijímať pozitívne opatrenia v oblasti 
náboru a pracovného postupu u osôb, na ktoré 
sa vzťahujú určité formy ochrany. Veríme, že je to 
správne a že to prospieva našej spoločnosti.

Otázka:  Klient ma požiadal, aby som 
vymenil/a jednu členku tímu  
kvôli jej vierovyznaniu. Čo  
mám robiť?

Odpoveď:  Požiadavka klienta je 
nemiestna. Porozprávajte sa s 
vaším manažérom a spoločne 
vhodným spôsobom vyriešte 
požiadavku klienta. Prípadne 
môžete tento problém nahlásiť 
oddeleniu ľudských zdrojov a 
súladu s etickými a firemnými 
postupmi alebo prostredníctvom 
etickej infolinky CBRE.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Prevencia obťažovania a 
šikany

Prevencia obťažovania a šikany
Spoločnosť CBRE má zavedené jasné pravidlá boja 
proti obťažovaniu vo všetkých prevádzkach. Presné 
informácie o tom, čo predstavuje obťažovanie, vám 
pomôžu pri prevencii tým, že naň jasne poukážete, 
ak naň narazíte. 

Všetky osoby konajúce v rozpore s našimi 
pravidlami boja proti obťažovaniu budú niesť 
osobnú zodpovednosť.

Obťažovania na pracovisku sa niekedy dopúšťajú 
osoby, ktoré nie sú zamestnancami našej 
spoločnosti, napríklad konzultanti, dodávatelia 
alebo klienti. Ak ste svedkom obťažovania a 
nenahlásite ho ani voči nemu nezakročíte, je to 
rovnaké, ako keby ste ho prehliadali alebo sa sami 
zapojili do takéhoto konania. Môžete za to niesť 
zodpovednosť.

Obťažovanie môže mať mnoho podôb a jeho 
terčom môže byť jednotlivec alebo aj skupina osôb. 
Taktiež môže ísť o jednorazovú alebo opakovanú 
vec. Bez ohľadu na jeho formu, obťažovanie 
je urážlivé, nemiestne, ponižujúce a vytvára 
nepriateľské pracovné prostredie, ktoré môže 
vašim kolegom znechutiť alebo aj znemožniť výkon 
práce. Ak sa zapojíte do konania, ktoré porušuje 
pravidlá boja proti obťažovaniu na pracovisku, 
budete za to niesť zodpovednosť.

Príklady obťažovania na 
pracovisku

• Nepriateľské poznámky, fyzické násilie 
alebo vyhrážky 

• Narúšanie osobného života

• Zastrašovanie s cieľom odradiť danú osobu 
od nahlásenia sťažnosti

• Neslušné gestá a jasné sexuálne návrhy

• Sexuálne narážky, žarty alebo otázky

• Osočovanie rasového alebo etnického 
pôvodu a negatívna stereotypizácia

• Zamestnanecké výhody/povýšenie výmenou 
za sexuálne služby (quid pro quo)

• Odsúvanie danej osoby na okraj alebo 
odmietanie jej prítomnosti

• Rozširovanie klamstiev alebo ohováranie 
zamestnanca na sociálnych sieťach

Manažéri a nadriadení pracovníci 
majú tieto povinnosti

• Pochopiť, komunikovať a uplatňovať naše 
pravidlá boja proti obťažovaniu a odplate.

• Okamžite konať, ak sa stanete svedkom 
porušenia týchto pravidiel alebo ak 
zamestnanec nahlási obťažovanie.

• Hlásiť porušenie Štandardov obchodného 
konania a firemných postupov spoločnosti 
CBRE alebo právnych predpisov. Ak 
nekonáte, znamená to, že nevhodné 
správanie tolerujete.

Otázka:  Som najčerstvejším prírastkom a  
jedinou ženou v tíme. Kolegovia mi 
kladú otázky a majú komentáre, ktoré 
sú neprofesionálne a nevhodné. Chcem, 
aby ma členovia tímu akceptovali, a tak 
sa snažím zapojiť do debaty a vrátiť 
urážky svojich mužských kolegov. Žarty 
a narážky sú čoraz neznesiteľnejšie. 
Chcem to ukončiť, a tak to nahlásim svojej 
manažérke. Jej odpoveď je, že som príliš 
precitlivelá a že s tým nebude nič robiť a 
nepomôže mi. Čo mám robiť?

Odpoveď:  Vaši kolegovia sa dopúšťajú nevhodného 
správania, ktorého následkom môže 
byť nepriaznivé pracovné prostredie. 
Je dôležité, aby vaši kolegovia boli 
za takéto správanie napomenutí a 
prípadne aj disciplinárne potrestaní. 
Vaša manažérka by taktiež mala niesť 
zodpovednosť za to, že prehliadala ich 
prehrešky a nekonala, keď sa o situácii 
dozvedela. Mali by ste to nahlásiť 
ľubovoľnou dostupnou formou vrátane 
etickej infolinky CBRE.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Ako zakročiť proti 
sexuálnemu obťažovaniu

Ako zakročiť proti sexuálnemu obťažovaniu
Ďalšou formou obťažovania na pracovisku je sexuálne obťažovanie. Táto forma obťažovania ničí dôveru, 
produktivitu a našu firemnú kultúru.

Sexuálne obťažovanie môže byť verbálne, neverbálne alebo fyzické vrátane písomnej a elektronickej 
komunikácie medzi osobami rôzneho alebo rovnakého pohlavia. Nevhodné sexuálne správanie sa 
neobmedzuje len na vzťahy medzi nadriadenými a podriadenými. Jeho obeťou môže byť ktokoľvek.

Spoločnosť CBRE sa ostro vyhradzuje voči sexuálnemu obťažovaniu. Nesmie byť tolerované a je nutné 
identifikovať ho vo všetkých podobách. Ak sa stretnete so sexuálnym obťažovaním vo vašom tíme alebo 
kancelárii alebo u klienta, musíte to nahlásiť.

Nevhodné správanie so 
sexuálnym podtónom 
a šikana založená na 
pohlaví 

• Znevažujúce alebo neprofesionálne vyjadrenia týkajúce sa pohlavia
• Sexistické narážky, komentáre a vtipy
• Intímne otázky týkajúce sa sexu
• Fotografie, video alebo písomný materiál so sexuálnym obsahom
• Témy a debaty so sexuálnym podtónom

Nevhodné sexuálne 
narážky alebo útoky

• Dotyky, „osahávanie“, narúšanie osobného priestoru, vyzývavé 
predkláňanie 

• E-maily, telefonáty, odkazy, SMS správy, správy zasielané prostredníctvom 
sociálnych médií sexuálneho charakteru

• Sexuálne sugestívne pohľady alebo gestá
• Násilný alebo nevyžiadaný sexuálny kontakt

Vynucovanie 
sexuálnych aktivít ako 
forma úplatku, nátlaku 
alebo trestu

• Ponuka alebo vyhrážanie sa odopretím výhod, špeciálneho prístupu 
alebo profesijných príležitostí podmienené poskytnutím sexuálnych služieb

• Násilné vynucovanie sexuálnych služieb alebo schôdzok, špehovanie 
(vrátane fyzického alebo virtuálneho porušovania súkromného života)

Ako rozoznať sexuálne obťažovanie

Manažéri a nadriadení pracovníci 
majú tieto povinnosti 

• Okamžite konať, ak zamestnanci 
nahlásia sexuálne obťažovanie.

• Nahlásiť udalosť oddeleniu súladu s 
etickými a firemnými postupmi.

• Poskytnúť podporu zamestnancom, ktorí 
vás na porušenie pravidiel upozornia a 
poďakovať im za ich aktivitu.

• Voči zamestnancom, ktorí nahlásia 
sexuálne obťažovanie nikdy nekonajte 
spôsobom, ktorý by mohli vnímať ako 
trest alebo pomstu.

Otázka:  Môj manažér ma požiadal, aby  
som po úspešnom rokovaní s  
klientom šiel spolu s nimi na drink,  
a potom naliehal, aby som s nimi šiel 
do „klubu pre pánov“. Nechcel som ísť, 
ale mal som pocit, že by som radšej mal 
súhlasiť. Predstavuje návšteva takéhoto 
typu klubu porušenie hodnôt RISE?

Odpoveď:  Áno. Účasť na tomto type podujatia 
porušuje zásady spoločnosti CBRE. 
Okrem toho je tento druh správania 
v spojení s pracovnými podujatiami 
potenciálne nezákonný, pretože môže 
viesť k tvrdeniam o nepriateľskom 
pracovnom prostredí a sexuálnom 
obťažovaní.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Záruka pracovného 
prostredia bez násilia

Záruka pracovného prostredia 
bez násilia
Spoločnosť CBRE je pevne odhodlaná zabezpečovať 
pracovné prostredie bez prejavov vyhrážania a násilia. 
Agresivita, záchvaty hnevu alebo nekontrolovateľná 
zúrivosť predstavujú nevhodné správanie a na 
pracovisku nemajú miesto.

Prípady nevhodného správania môžete nahlásiť 
členom vyššieho vedenia, právnemu oddeleniu, 
oddeleniu ľudských zdrojov a súladu s etickými a 
firemnými postupmi, vedúcemu manažérovi pre súlad 
s postupmi alebo prostredníctvom etickej infolinky 
CBRE. Môžete tak spraviť bez obáv, že sa vám za to 
niekto bude chcieť odplatiť. Všetky hlásenia týkajúce 
sa násilia na pracovisku budú vyšetrené a budú 
vyvodené príslušné nápravné alebo disciplinárne 
opatrenia.

Čo by ste mali vedieť?

• Na pracovisku sa nikdy nikomu 
nevyhrážajte a nedopúšťajte sa násilných 
činov.

• Nikdy nenoste strelné a iné zbrane ani 
žiadne nebezpečné predmety, ak ste na 
pracovisku, území spoločnosti alebo pri 
výkone pracovných činností.

• Okamžite nahláste všetky prípady násilného 
alebo hrubého správania, ktoré môžu 
vyvolať odôvodnené obavy o bezpečnosť 
zamestnancov spoločnosti CBRE bez ohľadu 
na to, kde a kedy sa stali.

Otázka:  Môj kolega Joe je extrémne 
vystresovaný. Zdôveril sa mi, 
 že ho opustila manželka kvôli 
niekomu inému, a často z neho cítiť 
alkohol. Dvakrát sa mi vychvaľoval, 
že má zbierku pištolí a pušiek. Včera 
mi povedal, že jeho šéfka mu dala 
nie celkom pozitívne hodnotenie a 
ukončil to tým, že „za to zaplatí“. Je 
nutné to nahlásiť?

Odpoveď:  Áno. Ak je vám známe, že váš 
kolega môže predstavovať priame 
nebezpečenstvo pre iných kolegov 
na pracovisku, máte povinnosť 
nahlásiť to vášmu manažérovi, 
aby sa mohli zaistiť bezpečnostné 
opatrenia. Takúto udalosť môžete 
vyriešiť aj tak, že zavoláte na 
etickú infolinku CBRE alebo linku 
bezpečnosti zamestnancov CBRE.
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ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Alkohol a narkotiká môžu viesť 
k chybným rozhodnutiam
Alkohol a narkotiká môžu ovplyvniť váš úsudok 
a viesť k nevhodnému správaniu a situáciám v 
prítomnosti zamestnancov a iných osôb. V práci 
je zakázané byť pod vplyvom alkoholu, drog alebo 
iných látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na 
efektívny výkon vašich pracovných činností a vašu 
schopnosť konať s rešpektom. To platí pre všetkých 
zamestnancov všade na svete pri plnení pracovných 
povinností a činností v mene spoločnosti CBRE, 
napr. počas pracovnej cesty.

Chápeme, že pri obchodných stretnutiach 
môže byť zvykom podávať alkoholické nápoje. 
Ak sa rozhodnete, že budete podávať alebo 
konzumovať alkohol, stále musíte dodržiavať 
pravidlá spoločnosti CBRE týkajúce sa alkoholu 
na pracovisku vrátane opatrení platných v 
kancelárskych priestoroch.

Oboznámte sa s pravidlami

Zamestnanci nesmú užívať, vlastniť, 
prenášať, distribuovať, vyrábať ani 
predávať alkohol ani iné zákonom 
zakázané alebo regulované látky počas 
prítomnosti na pozemku spoločnosti, 
počas práce alebo pohotovosti na 
zavolanie, v alebo pri prevádzke vozidla 
alebo potenciálne nebezpečného 
zariadenia vlastneného alebo prenajatého 
spoločnosťou. Pri spoločenských alebo 
obchodných udalostiach sponzorovaných 
spoločnosťou, počas ktorých sa podávajú 
alkoholické nápoje a zabávate sa s 
klientmi alebo potenciálnymi klientmi, 
alebo v rámci vhodných príležitostí po 
pracovnom čase, kde je alkohol dostupný, 
je striedma konzumácia alkoholu možná za 
predpokladu, že:

• Je zachovaný profesionálny prístup

• Množstvo alkoholu významne 
neovplyvní úsudok alebo profesionalitu 
zamestnanca

• Správanie zamestnanca nemá 
negatívny dosah na spoločnosť a

• Správanie zamestnanca neporušuje 
žiadne pravidlá platné v rámci 
spoločnosti vrátane zásad 
predchádzania obťažovaniu a 
diskriminácii.

Alkohol a narkotiká 
môžu viesť k chybným 

rozhodnutiam

Otázka:  Kolegovi sa pletie jazyk a je z  
neho cítiť alkohol, čo mám  
spraviť? 

Odpoveď:  Kolegu nekonfrontujte sám/sama. 
Namiesto toho sa obráťte sa svojho 
manažéra alebo nadriadeného a 
uveďte fakty – ako často kolegu 
cítiť za alkoholom, či ste ho videli 
piť atď. Ak uprednostňujete inú 
formu nahlásenia udalosti, o 
vašich obavách môžete informovať 
nasledovne:

• Kontaktujte člena vyššieho 
vedenia, právne oddelenie alebo 
oddelenie ľudských zdrojov a 
súladu s etickými a firemnými 
postupmi

• Pošlite e-mail vedúcemu 
manažérovi pre súlad s 
postupmi

• Nahláste problém telefonicky 
alebo online (so zachovaním 
anonymity, ak to umožňujú 
miestne právne predpisy) 
prostredníctvom etickej infolinky 
CBRE.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
mailto:chiefcompliance@cbre.com
mailto:chiefcompliance@cbre.com
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ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Rešpektovanie ľudských 
práv

Rešpektovanie ľudských práv
Naše obchodné činnosti sa riadia princípmi etiky, 
zodpovedného využívania zdrojov a ochrany ľudských 
práv, čo prenášame na globálnej úrovni do našej 
organizácie a dodávateľského reťazca.

Spoločnosť CBRE je verná zásadám Všeobecnej 
deklarácie ľudských práv OSN. Od našich obchodných 
partnerov a dodávateľov očakávame, že budú tiež 
rešpektovať tieto hodnoty a v prípade, že nebudú 
spĺňať požiadavky nášho Kódexu správania 
dodávateľov, ukončíme s nimi spoluprácu. Akékoľvek 
podozrenia na všetky formy porušovania ľudských 
práv berieme veľmi vážne a v rámci našej firmy a 
dodávateľského reťazca platí nulová tolerancia.

Čo by ste mali urobiť?

• Uistite sa, že zmluvy uzatvorené so 
všetkými predajcami, dodávateľmi a tretími 
stranami zamedzujú použitiu detskej práce.

• Zistite viac informácií o modernom 
otrokárstve a obchodovaní s ľuďmi a 
prijmite kroky na ich prevenciu v rámci 
našej spoločnosti.

• Pestujte začleňujúce pracovné prostredie, 
kde neexistuje obťažovanie ani 
diskriminácia na základe rasy, farby 
pleti, etnickej príslušnosti, pohlavia, 
rodovej identity alebo vyjadrovania, 
pohlavia, sexuálnej orientácie, veku, 
postihnutia, národnosti, štátnej príslušnosti, 
pôvodu, miesta narodenia, náboženstva, 
bývalého alebo súčasného pôsobenia v 
ozbrojených silách alebo iných okolností 
či charakteristík chránených platnými 
právnymi predpismi.

• Všetkým zamestnancom poskytnite 
bezpečné a zdravé pracovné prostredie 
a chráňte zamestnancov, zákazníkov a 
návštevníkov pred úrazmi.

• Dodržiavajte všetky právne predpisy 
a nariadenia týkajúce sa výplat a 
pracovného času zamestnancov spoločnosti 
CBRE.

• Podporujte a rešpektujte práva 
zamestnancov na slobodu združovania a 
kolektívne vyjednávanie.

Firemné postupy spoločnosti CBRE a ďalšie 
dôležité informácie uvedené v tejto časti sú 
dostupné na zamestnaneckom intranete CBRE.

VYHĽADAJTE KĽÚČOVÚ FRÁZU: 

Štandardy obchodného 
správania

Otázka:  Dopočul/a som sa, že  
dodávateľ spoločnosti CBRE  
prišiel s programom pracovnej 
praxe pre maloletých vo 
veku menej ako 16 rokov 
s neobmedzeným počtom 
pracovných hodín a bez nároku 
na výplatu. Ide o porušenie 
našich zásad?

Odpoveď:  Áno. Vami opísaný program 
porušuje zákony boja proti 
práci detí a takisto vzbudzuje 
podozrenia spojené s 
obchodovaním s ľuďmi a 
moderným otrokárstvom. Tento 
problém by ste mali nahlásiť 
právnemu oddeleniu, oddeleniu 
ľudských zdrojov a súladu s 
etickými a firemnými postupmi 
alebo prostredníctvom etickej 
infolinky CBRE.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Integrita

Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Žiadny jednotlivec, 
žiadny obchod, 

žiadny klient nie 
je väčší ako náš 

záväzok voči našej 
spoločnosti a tomu, 

čo vyznávame.

Udržiavanie dôvernosti

Za náš úspech do veľ kej miery vďačíme dôvere, 
ktorú sme si získali poctivým prístupom a 
férovým jednaním. Pre spoločnosť CBRE má 
najvyššiu hodnotu dôvera klientov, akcionárov 
a zamestnancov. Nikdy sa nepokúšajte získať 
nad inými neférovú výhodu prostredníctvom 
manipulácie, skresľovania alebo zneužívania 
informácií. Integrita je ďalšou z hodnôt RISE 
a vyžaduje od vás, aby ste sa správali poctivo, 
férovo a čestne voči naši klientom, zamestnancom, 
obchodným partnerom a dokonca aj konkurencii.

Zachovávanie dôvernosti
Integrita zahŕňa zachovávanie dôvernosti informácií, 
ktoré sa považujú za súkromné alebo vyhradené 
a ktoré nám zverila spoločnosť, klienti, predajcovia 
alebo iné tretie strany. Zachovávanie dôvernosti 
je povinnosťou každého zamestnanca a dôležitou 
súčasťou jeho práce. 
 
Povinnosti týkajúce sa dôvernosti môžu vzniknúť na 
základe písomných zmlúv, ako sú zmluvy o zachovaní 
mlčanlivosti, dokumenty o obchodnej spolupráci 
alebo vyhlásenia o práci, či dokonca prostredníctvom 
verbálnej komunikácie s klientom alebo treťou 
stranou. Tieto obmedzenia vám bránia používať 
chránené informácie na akýkoľvek iný účel, ako 
je vykonávanie rozsahu práce podľa zmluvy alebo 
obchodnej spolupráce. 

Ak ste nový zamestnanec, nezverejňujte nám ani 
nepoužívajte vo svojej práci žiadne súkromné 

informácie od vášho predchádzajúceho zamestnávateľa. 
Rovnako očakávame, že pri odchode zo spoločnosti 
CBRE zachováte dôvernosť majetkových informácií 
našej spoločnosti, klientov a tretích strán. 

Bez ohľadu na vyššie uvedené tieto povinnosti 
neobmedzujú vašu možnosť podať obvinenie alebo 
sťažnosť Komisii pre cenné  papiere a burzu (SEC) 
alebo akémukoľvek inému štátnemu orgánu alebo 
sa inak zúčastňovať alebo plne spolupracovať na 
akomkoľvek vyšetrovaní alebo konaní, ktoré môže 
vykonať SEC alebo akýkoľvek iný štátny orgán vrátane 
poskytnutia dokumentov alebo iných informácií bez 
upozornenia alebo schválenia spoločnosťou CBRE. 
Ak máte ohľadom tejto témy otázky, obráťte sa na 
člena tímu právneho oddelenia alebo oddelenia 
súladu s etickými a firemnými postupmi.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Konflikt záujmov

Konflikt záujmov
Ku konfliktu záujmov dochádza vtedy, keď vaše osobné záujmy (rodinné, priateľské, finančné alebo 
spoločenské faktory) môžu ovplyvniť vaše obchodné rozhodnutia a spochybniť nestrannosť vášho úsudku 
a činov. Aj ten najmenší tieň podozrenia z konfliktu záujmov môže poškodiť naše obchodné vzťahy, porušiť 
dôveru, vyvolať ďalšie podozrenia a poškvrniť povesť spoločnosti CBRE ako firmy, ktorá vždy jedná férovo. 
Nikdy nesmieme použiť majetok alebo informácie spoločnosti CBRE alebo našu pozíciu v spoločnosti pre 
svoj vlastný prospech. Máme povinnosť konať v najlepšom záujme spoločnosti CBRE a jej klientov, a nie 
pre osobné záujmy.

Konfliktu záujmov sa nedá vyhnúť za každých okolností a nemusí to predstavovať vážny problém, ak o ňom 
informujete vopred. Máte povinnosť okamžite informovať vášho manažéra alebo nadriadeného pracovníka 
o všetkých konfliktoch záujmov, ktoré by odôvodnene mohli ovplyvniť vaše rozhodnutia a schopnosť plniť 
si úlohy v rámci spoločnosti CBRE alebo vyvolať dojem nekalého konania.

Uprednostňovanie príbuzných a priateľov

• Ovplyvňovanie rozhodnutí o nákupe tovaru 
alebo služieb od firmy, v ktorej má váš člen 
rodiny alebo priateľ finančné záujmy

• Neposkytnutie informácie, že záujemca o 
zamestnanie v spoločnosti CBRE, o ktorého 
prijatí sa uvažuje, je váš príbuzný

• Menovanie členov rodiny do pozícií, v ktorých 
majú navzájom priame prepojenie z hľadiska 
prijímania rozhodnutí alebo podávania správ 

• Nadviazanie romantického vzťahu s osobou, 
ktorá je vám priamo podriadená alebo o ktorej 
plate, výkone a iných aspektoch zamestnania 
rozhodujete

Bežné formy konfliktu záujmov na pracovisku

Otázka:  Dostal/a som úlohu vykonať 
audit dodávateľa spoločnosti 
CBRE, pre ktorého pracuje 
môj blízky známy na pozícii 
manažéra. Ide o konflikt 
záujmov?

Odpoveď:  Áno. Okamžite o vašom 
príbuzenskom vzťahu informujte 
vášho manažéra. Spolu s 
manažérom rozhodnete o ďalšom 
postupe v tejto veci. V prípade, že 
máte ďalšie otázky, môžete ich 
položiť prostredníctvom rôznych 
možností nahlasovania vrátane 
etickej infolinky CBRE.Zástupcovia spoločnosti CBRE na rôznych 

stranách tých istých alebo previazaných 
transakcií

• Zastúpenie všetkých zmluvných strán v jednej 
transakcii

• Prítomnosť vlastníckych záujmov na majetku, 
ktorý chce klient zakúpiť

Osobné záujmy mimo pracovného 
prostredia

• Práca na čiastočný úväzok pre klientov, 
dodávateľov, predajcov alebo konkurenciu 
spoločnosti CBRE alebo vytváranie akejkoľvek 
konkurencie voči spoločnosti CBRE

• Získanie obchodnej príležitosti pre seba, člena 
rodiny alebo priateľa bez ponúknutia tejto 
príležitosti spoločnosti CBRE, ak túto príležitosť 
chcela získať spoločnosť CBRE

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
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Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Dary, pohostenie a 
nevhodné platby

Dary, pohostenie a nevhodné 
platby
V mnohých oblastiach obchodných aktivít 
spoločnosti CBRE sú dary a pohostenie bežnou 
a očakávanou súčasťou budovania a udržiavania 
vzťahov. Ide o formu upevňovania priazne medzi 
dodávateľmi, klientmi a obchodnými partnermi. 
Dary alebo pohostenie poskytnuté v nadmernej 
miere alebo nesprávnemu príjemcovi4 môžu mať 
za následok reálne alebo subjektívne konflikty 
záujmov a prinajhoršom môžu byť považované 
za formu úplatku alebo nekalej provízie. Platí to 
hlavne pre finančné alebo hodnotné dary, ako 
napríklad darčekové poukážky, šeky alebo kupóny, 
ktorých poskytovanie je prísne zakázané.

Poskytovanie alebo prijímanie darov a pozorností 
alebo akejkoľvek formy zábavy alebo pohostenia 
nie je vhodné, ak:

• Vytvára záväzok

• Vytvára situáciu, v ktorej poskytovateľ alebo 
príjemca môžu byť zaujatí

• Sa vykonáva s cieľom ovplyvniť obchodné 
rozhodnutie, vyjednávanie alebo transakciu

Dary pre štátnych úradníkov
Naše firemné zásady odzrkadľujú fakt, že v rámci 
obchodných kontaktov so štátnymi orgánmi, 
úradníkmi alebo úradmi platia prísnejšie a 
špecifickejšie pravidlá a predpisy. Naša spoločnosť 
má sídlo v USA, a preto sa na nás vzťahuje zákon 
o korupčných praktikách v zahraničí V krajinách, 
v ktorých uskutočňujeme obchodné aktivity, 
môžu platiť ďalšie právne predpisy, ktoré zakazujú 
poskytovanie darov štátnym zamestnancom bez 
ohľadu na hodnotu takéhoto daru.

Opýtajte sa sami seba

• Je poskytnutie daru postavené mimo 
zákona?

• Môže to byť vnímané ako úplatok?
• Je to v súlade s pravidlami 

poskytovania darov našej spoločnosti a 
druhej strany?

• Mohlo by to mať vplyv na obchodné 
rozhodnutia?

• Ako by bol takýto postup vnímaný, ak 
by sa dostal na verejnosť?

Ak odpoveď na ktorúkoľvek otázku 
vyvoláva pochybnosti, obráťte sa na svojho 
manažéra, nadriadeného pracovníka alebo 
etickú infolinku CBRE so žiadosťou o 
pomoc.

Otázka:  V rámci žiadosti o 
predloženie ponúk mám na 
starosti výber dodávateľa 
pre spoločnosť CBRE. Manažér 
jedného z dodávateľov 
zodpovedný za vzťahy so 
zákazníkmi mi zadarmo ponúkol 
víkendový zájazd do Londýna pre 
dve osoby. Môžem túto ponuku 
prijať?

Odpoveď:  Nie. Takáto ponuka porušuje 
pravidlá spoločnosti 
CBRE týkajúce sa darov a 
pohostinnosti a predstavuje 
riziko poškodenia reputácie 
spoločnosti. Všetky neprimerané 
dary by ste mali slušne ale 
jednoznačne odmietnuť a v 
prípade ponuky poskytnutej 
prostredníctvom e-mailu alebo 
hlasovej správy odmietnite 
písomnou formou.

4  Podrobnejšie informácie nájdete v odseku Rozhodnutia súvisiace s korup-
ciou v časti Služba v rámci našich hodnôt RISE.

Každá krajina, región, firma a niektorí klienti 
prijali predpisy upravujúce krytie nákladov na 
cestovanie, stravovanie, dary, pohostinnosť a 
zábavu. Tieto predpisy musíte vždy dodržiavať, 
pretože odrážajú platné zákony a nariadenia 
týkajúce sa týchto činností.
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ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
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Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Osobné investície v 
konflikte s obchodnými 
záujmami spoločnosti

Osobné investície v konflikte s obchodnými záujmami spoločnosti
Vaše osobné vlastníctvo môže v určitých typoch spoločností, ktoré sa zaoberajú komerčnými 
nehnuteľnosťami alebo súvisiacimi technológiami, predstavovať ohrozenie právnych záujmov alebo 
reputácie spoločnosti CBRE. Preto sme vytvorili pravidlá upravujúce vlastníctvo takýchto aktív. 
Tieto pravidlá vám vo všeobecnosti umožňujú vlastniť nehnuteľnosť alebo investovať do stavebných 
technologických firiem za predpokladu, že spoločnosti CBRE poskytnete príslušné informácie o vašich 
záujmoch. Tieto pravidlá taktiež poskytujú špecifické postupy riešenia takýchto konfliktov záujmov.

Očakáva sa od vás, že sa budete primárne zaoberať obchodnými aktivitami spoločnosti, a ak dostanete 
povolenie investovať do nehnuteľností alebo stavebných technologických firiem, na dosahovanie svojich 
záujmov nesmiete využívať majetok, systémy ani personál spoločnosti CBRE. Takisto musíte jasne a účinne 
oddeliť vaše osobné investičné alebo developerské aktivity od činností spoločnosti CBRE a jej podpory. 

Otázka:  Moji svokrovci chcú predať 
svoju komerčnú nehnuteľnosť 
prostredníctvom spoločnosti 
CBRE. Čo mám robiť?

Odpoveď:  Ak ste zapojení do nakladania s 
majetkom v mene spoločnosti CBRE, 
mali by ste spoločnosti CBRE písomne 
oznámiť svoj vlastnícky podiel na 
komerčnom majetku. Ak získate súhlas s 
predajom, predtým, ako v ňom budete 
pokračovať musíte tiež informovať 
všetkých potenciálnych kupujúcich 
v písomnej forme a získať od nich 
písomný súhlas. Nesmiete využívať 
žiadne vlastnícke informácie, ktoré nie sú 
dostupné vašim svokrovcom. V prípade, 
že máte ďalšie otázky, môžete ich 
položiť prostredníctvom rôznych možností 
nahlasovania, vrátane etickej infolinky 
CBRE.

Komerčné nehnuteľnosti

• Neprejavujte záujem o komerčnú
nehnuteľnosť ponúkanú spoločnosťou CBRE,
pokiaľ nebola dostatočným spôsobom
uvedená na trh.

• Nevyužívajte predbežné alebo aktuálne
informácie, ktoré nie sú dostupné našim
klientom.

• Nepredkladajte osobné ponuky v rámci
súťaže s ponukami klientov spoločnosti
CBRE.

• Vždy najprv získajte súhlas spoločnosti
CBRE predtým, než začnete vyjednávania,
predložíte ponuku alebo zrealizujete kúpu
či prenájom komerčnej nehnuteľnosti, ktorú
ponúka spoločnosť CBRE.

• Spoločnosť CBRE vám môže na základe
vlastného uváženia znemožniť získanie časti
alebo celej takejto nehnuteľnosti.

Čo by ste mali vedieť?
Stavebné technologické firmy

• Nikdy nekonajte ako funkcionár,

riaditeľ, partner, konzultant, zástupca,
sprostredkovateľ, poradca alebo
zamestnanec stavebnej technologickej
firmy bez predošlého písomného
povolenia udeleného spoločnosťou CBRE.

• Nikdy neposkytujte akúkoľvek verejnú
podporu stavebnej technologickej
spoločnosti bez predošlého písomného
povolenia udeleného spoločnosťou CBRE.
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ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Bezpečnosť údajov a 
ochrana aktív

5 Žiadny zamestnanec nemôže automaticky očakávať, že počas prístupu do systémov spoločnosti CBRE bude zaručená dôvernosť, okrem prípadov špecifikovaných zákonom.
6  Medzi dôverné informácie patria neverejné údaje o plánoch, ziskoch, finančných predpovediach, obchodných predpovediach, objavoch, ponukách v súťažiach, technológiách 

a personáli spoločnosti CBRE.

Bezpečnosť údajov a ochrana aktív
Integrita znamená dodržiavanie morálnych zásad a vykonávanie správnych krokov za každých okolností 
a to aj vtedy, keď sa domnievate, že sa o tom nikto nedozvie.5 To zahŕňa aj používanie aktív spoločnosti 
vrátane hmotného a nehmotného majetku spoločnosti, počítačovej siete a iných informačných technológií. 
Máte povinnosť chrániť tieto aktíva a zdroje proti odcudzeniu, poškodeniu a zneužitiu. Majetok spoločnosti 
CBRE je nutné chrániť, používať efektívne a výhradne na odôvodnené obchodné účely, a nie pre osobný 
prospech.

Otázka:  Blíži sa termín odovzdania 
projektu a potrebujem poslať 
osobné údaje do môjho 
domáceho e-mailového účtu, 
aby som mohol/mohla prácu dokončiť 
doma potom, ako uspím deti. Je to v 
poriadku?

Odpoveď:  Nie. Ak máte prístup k osobným údajom 
alebo za ne nesiete zodpovednosť, 
nemôžete ich posielať mimo systému 
spoločnosti CBRE ani na vaše osobné 
systémy.

Aktíva spoločnosti

• Nikdy nepoužívajte názov, logo, informácie, 
vybavenie, majetok, čas ani iné zdroje spoločnosti 
CBRE v rámci vašich mimopracovných aktivít 
povolených spoločnosťou.

• Bez príslušného povolenia nepoužívajte a 
neposkytujte osobné alebo dôverné informácie 
získané z akéhokoľvek zdroja v rámci obchodných 
činností spoločnosti CBRE v priebehu alebo po 
ukončení vášho zamestnaneckého pomeru so 
spoločnosťou CBRE.6

• Nezískavajte prístup k údajom bez príslušného 
oprávnenia. Prístup k dôverným informáciám 
sa zamestnancom poskytuje výhradne s cieľom 
plnenia pracovných činností.

• Dôverné firemné informácie nespomínajte 
na otvorených verejných miestach, aby sa 
minimalizovala možnosť, že sa o takýchto 
informáciách dozvedia vaši kolegovia alebo tretie 
strany, ktoré na to nemajú oprávnenie.

Počítačové siete a technologické zdroje

• Na vybavovanie obchodnej korešpondencie a 
transakcií používajte iba schválené zariadenia, 
účty a systémy.

• Zariadenia spoločnosti CBRE nenechávajte 
bez dohľadu a chráňte ich pred odcudzením, 
poškodením a zneužitím.

• Do zariadení spoločnosti CBRE inštalujte iba 
schválený a licencovaný softvér.

• Údaje vždy zálohujte, aby ste spoločnosť CBRE 
chránili pred stratou alebo poškodením údajov.

• Citlivé údaje vždy zašifrujte a posielajte ich 
prostredníctvom bezpečných platforiem a 
pripojení.

• Nikomu neposkytujte názvy a prístupové heslá k 
účtom spoločnosti CBRE.

Čo by ste mali vedieť?

Otázka:  Z času na čas si zájdem do blízkej 
kaviarne, kde na svojom notebooku  
vybavujem e-maily a pracovné 
povinnosti. Môže použiť bezplatnú Wi-Fi?

Odpoveď:  Mnohé notebooky poskytované spoločnosťou 
CBRE boli nakonfigurované, aby mali „stále 
zapnutú globálnu sieť VPN ochrany“. Ak 
používate jeden z týchto notebookov, môžete sa 
bezpečne prihlásiť do verejnej siete Wi-Fi. Ak 
však používate osobné zariadenie alebo máte 
notebook spoločnosti CBRE, ktorý nemá sieť VPN, 
k bezplatnému Wi-Fi sa nepripájajte. Pripojenie 
sa do verejnej siete Wi-Fi môže ohroziť váš 
počítač a vystaviť údaje spoločnosti CBRE riziku. 
Všetci návštevníci kaviarne majú možnosť vidieť, 
čo robíte, ak chcú. 

Otázka:  Ako jediná osoba na našom 
oddelení mám prístup do 
finančnej databázy. Kolegovia 
ma neustále prosia o prístupové 
údaje do databázy, pretože 
takto im pôjde práca rýchlejšie, než keby 
použili správny postup práce. Svojho 
manažéra nepožiadali o poskytnutie 
vlastného prístupu do databázy, aj keď 
sa zdá, že je to potrebné. Prístupové 
údaje som im nedal/a, ale cítim 
naliehanie z ich strany, že by som to 
mal/a spraviť, hoci len párkrát.

Odpoveď:  Konáte správne, ak poviete „Nie“. 
Poskytnutie prihlasovacieho mena a 
hesla je zakázané, pretože to vytvára 
nepravdivé záznamy o tom, kto použil 
databázu nesprávnym alebo, v horšom 
prípade, podvodným spôsobom. 
Tým, že chránite svoje prístupové 
údaje, takisto chránite seba proti 
podozreniam z priestupku v prípade, 
ak by niekto zneužil vaše prístupové 
údaje. Spoločnosť CBRE si tiež musí 
byť istá, že je potrebné investovať do 
osobitného prístupu do systému s cieľom 
bezpečného zvyšovania efektivity. 
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ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Zneužitie dôverných 
informácií

Zneužitie dôverných informácií
Mnohí z nás majú prístup k informáciám, ku 
ktorým sa verejnosť nedostane a ktoré sa týkajú 
spoločnosti CBRE, našich klientov, obchodných 
partnerov a konkurencie. Takéto informácie sa 
často považujú za „významné“, pretože môžu 
ovplyvniť rozhodnutia o kúpe, predaji alebo 
ponechaní akcií danej firmy.

Právne predpisy týkajúce sa zneužitia dôverných 
informácií platné v USA a ďalších krajinách, v 
ktorých naša spoločnosť pôsobí, zamedzujú 
predaj, kúpu a iné transakcie s cennými papiermi 
všetkým osobám oboznámeným s významnými 
informáciami, ktoré verejnosť nepozná alebo k 
nim nemá prístup. Tieto zákony platia pre každého 
vrátane vás, vašej manželky alebo manžela, detí a 
všetkých ostatných osôb, ktorým ste otvorene alebo 
úmyselne poskytli takéto informácie.

Pravidlá týkajúce sa zneužitia dôverných informácií 
sa vzťahujú na obchodovanie s cennými papiermi 
spoločnosti CBRE a iných spoločností, napríklad 
zákazníkov, dodávateľov a ďalších firiem, s ktorými 
spoločnosť CBRE vedie obchodné jednania.

Na základe týchto zákonov nesmiete poskytovať 
významné informácie osobám, ktoré obchodujú s 
cennými papiermi spoločnosti, ani sami kupovať 
alebo predávať akcie spoločnosti, ak máte prístup 
k neverejným významným informáciám o danej 
spoločnosti. Ste povinný/á dodržiavať zákony 
o obchodovaní s cennými papiermi a chrániť 
spoločnosť a seba pred následkami a postihmi 
vyplývajúcimi z porušenia týchto zákonov.

Čo by ste mali vedieť?

• Za každých okolností dodržiavajte 
zákony a nariadenia týkajúce sa 
zneužitia dôverných informácií.

• Dôverné údaje poskytujte iba 
oprávneným osobám. Vždy dávajte 
pozor na informácie v e-mailových a 
ústnych konverzáciách na verejnosti.

• Zaistite, aby naši dodávatelia 
dodržiavali dôvernosť informácií, ktoré 
im poskytujeme. Informácie chráňte 
prostredníctvom dohôd o zachovaní 
mlčanlivosti a iných spôsobov utajenia. 

• Uvedomte si, že akékoľvek informácie, 
ktoré nie sú významné pre spoločnosť 
CBRE, môžu mať veľkú cenu pre iné 
firmy.

• Ak máte pochybnosti, pred zakúpením 
alebo predajom akcií sa poraďte s 
právnym oddelením.

• Ak ste svedkom porušenia pravidiel, 
udalosť okamžite nahláste na 
etickú infolinku CBRE alebo členovi 
právneho oddelenia alebo oddelenia 
súladu s etickými a firemnými 
postupmi.

Otázka:  V mene spoločnosti CBRE 
pracujem na akvizícii veľkej, 
verejnej obchodnej spoločnosti 
v USA. Táto informácia sa zatiaľ 
nedostala na verejnosť, ale chcel/a by 
som o tom povedať svojmu manželovi, 
ktorý pracuje ako burzový maklér a jeho 
klienti by na tom mohli získať. Môže sa o 
túto informáciu podeliť, ak z nej nemám 
osobný prospech?

Odpoveď:  Nie. Poskytovanie neverejných 
významných informácií je protizákonné 
a porušuje Štandardy obchodného 
správania a postupy spoločnosti CBRE.
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ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Finančná zodpovednosť

Finančná zodpovednosť
Ako zamestnanci spoločnosti CBRE sme povinní 
konať čestne pri vytváraní finančných záznamov a 
správ o aktivitách firmy. Ak poskytujete, overujete 
alebo potvrdzujete finančné údaje v rámci internej 
kontroly alebo postupu, napríklad harmonogramy, 
výkazy nákladov a príjmov či iné finančné správy, 
máte povinnosť včas poskytnúť presné a úplné 
informácie. Je prísne zakázané vytvárať alebo 
schvaľovať nepravdivé alebo zavádzajúce údaje 
alebo dokumentáciu a nesprávne vykazovať aktíva 
a pasíva.

Spoločnosť CBRE sa pri prijímaní informovaných 
obchodných rozhodnutí spolieha na našu finančnú 
integritu. Naši akcionári a obchodní partneri, 
štátni predstavitelia a investori sú na tom rovnako. 
Poskytovanie presných, aktuálnych a úplných 
finančných správ a údajov prospieva nielen 
obchodu, ale vyžadujú si to aj právne predpisy a 
pravidlá, ktorými sa riadi naša spoločnosť. Princípy 
finančnej bezúhonnosti sa vzťahujú aj na zdroje, 
ktoré riadime v mene našich klientov.

Ak máte pochybnosti alebo sa na vás obráti niekto 
s pochybnosťami ohľadom akéhokoľvek aspektu 
našich finančných výkazov alebo problému s 
účtovníctvom, auditom alebo internou kontrolou, 
udalosť okamžite nahláste vášmu manažérovi 
alebo prostredníctvom rôznych možností 
nahlasovania vrátane etickej infolinky CBRE.

Firemné postupy spoločnosti CBRE a ďalšie 
dôležité informácie uvedené v tejto časti sú 
dostupné na zamestnaneckom intranete CBRE.

VYHĽADAJTE KĽÚČOVÚ FRÁZU: 

Štandardy obchodného 
správania

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Služba

Pristupujeme 
k problémom 

našich klientov 
s entuziazmom 

a starostlivosťou, 
pričom budujeme 
dlhodobé vzťahy 

spájaním správnych 
ľudí, kapitálu 
a príležitostí.

ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Ako zakročiť proti korupcii a 
nečestnému konaniu

Služba je hodnota, ktorá nás odlišuje od konkurencie 
a podnecuje nás poskytovať zákazníkom tie najlepšie 
výsledky. To samo osebe však nezaručuje úspech. 
Ak chceme zaručiť výnimočné služby, musíme na 
seba vziať zodpovednosť a prijímať férové a etické 
obchodné rozhodnutia, vždy a všade. 

Ako zakročiť proti korupcii a 
nečestnému konaniu
Klienti si spoločnosť CBRE vyberajú nielen kvôli 
výnimočným službám, ale tiež kvôli jej povesti 
férových a etických obchodných krokov. Našu povesť 
budovali tisíce zamestnancov svojou tvrdou prácu, no 
môže ju poškodiť jeden zamestnanec, ktorý ponúkne 
alebo prijme úplatok alebo províziu akéhokoľvek typu.

Korupcia je vo väčšine krajín zločinom a trestá sa 
tvrdými trestmi vrátane pokuty a väzenia. Nikdy 
neponúkajte ani neplaťte žiadne úplatky (priamo 
alebo sprostredkovane pomocou tretej strany) 
štátnym úradníkom, klientom ani dodávateľom. 
Taktiež nikdy neprijímajte úplatky ani provízie. 
Dokonca aj malý dar alebo prejav vďaky môže 
byť za hranou zákona alebo vnímaný ako spôsob 
udržania obchodných príležitostí alebo zabezpečenia 
neprimeranej obchodnej výhody. Takisto nesiete 
zodpovednosť za vaše výdavky a za poskytnutie 
rezervy, ak je to potrebné. Dôležitým spôsobom 
znižovania rizika korupcie je vedenie presných a 
úplných účtovných a finančných záznamov.

Otázka:   Mám za úlohu vybrať 
jedného z troch dodávateľov 
v rámci výzvy na predloženie 
ponúk. Jeden dodávateľ mi 
ponúkol drahé lístky na športovú 
udalosť. Rád/rada by som tie 
lístky prijal/a. Je to vhodné?

Odpoveď:  Nie. Takáto ponuka drahých 
lístkov porušuje pravidlá 
spoločnosti CBRE týkajúce 
sa darov a pohostinnosti a 
predstavuje riziko poškodenia 
reputácie spoločnosti. Všetky 
neprimerané dary by ste 
mali slušne ale jednoznačne 
odmietnuť a v prípade ponuky 
poskytnutej prostredníctvom 
e-mailu alebo hlasovej správy 
odmietnite písomnou formou.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Rozhodnutia súvisiace s korupciou

Nesprávne konanie môže byť ospravedlnené 
dobrými úmyslami, napríklad poskytnutie 
malej neoprávnenej platby s cieľom zabrániť 
omeškaniu projektu. Nikdy to však nie je správna 
vec. Máte osobnú zodpovednosť brániť sa účasti 
na akejkoľvek forme korupcie a hlásiť porušenie 
pravidiel. Úmyselné alebo neúmyselné porušenie 
protikorupčných pravidiel môže mať vážne 
dôsledky pre vás a spoločnosť CBRE.

Čo je potrebné si všímať

• Žiadosti o dary charitám a 
organizáciám, ktoré môžu byť 
prepojené so štátnymi predstaviteľmi, 
politickými stranami, klientmi, 
dodávateľmi alebo členmi ich rodín

• Nezvyklé, nadmerné a neprimerané 
žiadosti o dary, pohostinstvo alebo 
cesty

• Nadmerné poplatky za bežné 
úradné výkony, ako spracovanie 
dokumentácie, vydanie povolení atď. 
alebo za urýchlenie bežného procesu 
alebo postupu 

• Platby mienené ako stimul alebo 
odmena za protekciu alebo iný typ 
nečestnej obchodnej aktivity

Vyskytla sa požiadavka, ponuka alebo prísľub platby alebo hodnotného daru.

Táto požiadavka, ponuka alebo prísľub priamo alebo nepriamo pomocou tretích strán

• Nepatrične ovplyvní vykonanie alebo nevykonanie krokov alebo rozhodnutí prijímateľa v rámci 

jeho/jej oficiálnych právomocí,

• Podnieti prijímateľa vykonať alebo nevykonať činnosti spojené s plnením povinností,

• Zabezpečí neprimeranú výhodu,

• Zabezpečí získanie alebo udržanie obchodných príležitostí,

• Podnieti prijímateľa použiť svoj vplyv na tretiu stranu (vrátane štátnych subjektov) s cieľom 
zmeniť alebo ovplyvniť vykonanie alebo nevykonanie krokov alebo rozhodnutí touto treťou 
stranou,

• Poskytne prijímateľovi výhody za zmenu alebo ovplyvnenie vykonania alebo nevykonania 
krokov alebo rozhodnutí touto treťou stranou?

NIE 
Nejde o porušenie 

zásad

ROZHODNUTIA SÚVISIACE S KORUPCIOU

ÁNO 
Udalosť nahláste

Ak však máte akékoľvek 
pochybnosti, pred vykonaním 
akýchkoľvek krokov sa 
obráťte na oprávneného 
schvaľovateľa a oboznámte 
sa so Štandardmi 
obchodného správania a 
odsekom 6.16 Globálnych 
firemných postupov (Boj proti 
korupcii).

• Obráťte sa na vášho nadriadeného alebo manažéra 

• Kontaktujte člena vyššieho vedenia, právne oddelenie alebo 
oddelenie ľudských zdrojov a súladu s etickými a firemnými 
postupmi

• Pošlite e-mail vedúcemu manažérovi pre súlad s postupmi

• Nahláste problém telefonicky alebo online (so zachovaním 
anonymity, ak to umožňujú miestne právne predpisy) 
prostredníctvom etickej infolinky CBRE..
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ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Čestný konkurenčný boj

Čestný konkurenčný boj
Čestný konkurenčný boj prospieva obchodu a 
našim klientom, stimuluje inovácie a zdokonaľuje 
služby. Zákony týkajúce sa konkurencie a boja proti 
monopolom zabezpečujú férové a súťaživé trhové 
prostredie, v ktorom žiadna firma nemá monopol 
na žiadny výrobok alebo službu.

Spoločnosť CBRE dodržiava protimonopolné 
zákony v každej krajine, v ktorej má obchodné 
aktivity. V konkurenčnej súťaži konáme čestne 
a naše aktivity s konkurenciou, klientmi a 
dodávateľmi sa riadia príslušnými predpismi. 
Takisto aj vy máte povinnosť riadiť sa zákonmi 
týkajúcimi sa konkurencie a boja proti monopolom 
a príslušnými internými predpismi. Ich porušenie 
môže mať pre konkrétnych zamestnancov za 
následok vysoké tresty vrátane pokuty a odňatia 
slobody.

Medzi najzávažnejšie podozrenia z porušenia 
týchto protimonopolných predpisov patria 
neformálne stretnutia s predstaviteľmi 
konkurencie počas rôznych zasadaní a udalostí. 
Buďte opatrní. Protimonopolné právne predpisy 
sú zložité a medzi jednotlivými krajinami sa môžu 
líšiť. Akýkoľvek kontakt s konkurenciou môže 
predstavovať riziko porušenia týchto nariadení. 
Ak máte pochybnosti, vždy okamžite vyhľadajte 
pomoc.

Čomu je potrebné sa vyhýbať?

• Uzatváraniu formálnych alebo 
neformálnych dohôd s konkurenciou 
s cieľom stanoviť pevné ceny, 
zmanipulovať súťažné ponuky alebo 
obmedziť dodávku tovaru alebo 
služieb

• Výmene konkurenčne citlivých 
informácií s predstaviteľmi 
konkurencie

• Zneužívaniu potenciálne dominantnej 
pozície na trhu

• Vytváraniu trhových podmienok, ktoré 
znemožňujú slobodnú konkurenciu 

• Rozdeleniu trhu na základe územia, 
klientskej základne atď.

• Zavádzaniu obmedzení voči 
zákazníkom a dodávateľom

• Vytváraniu obchodných fúzií 
a akvizícií, ktoré porušujú 
protimonopolné zákony

Otázka:  Môj známy pracuje pre jedného 
z konkurentov firmy CBRE. 
Zavolal mi, či by som nechcel/a 
spolu s ním vypracovať plán 
vzájomne dohodnutých cenových 
ponúk pre najbližšiu obchodnú 
súťaž. Povedal mi, že CBRE môže 
vyhrať túto súťaž, ak im sľúbime, 
že nasledujúcu súťaž necháme 
vyhrať ich firmu. Mám súhlasiť?

Odpoveď:  Dohodnutá regulácia cien a 
manipulácia obchodných súťaží je 
zakázaná zákonom. Túto ponuku 
musíte odmietnuť a tento problém 
nahlásiť právnemu oddeleniu, 
oddeleniu ľudských zdrojov a súladu 
s etickými a firemnými postupmi alebo 
prostredníctvom etickej infolinky 
CBRE.
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ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Štátne sankcie a opatrenia proti 
praniu špinavých peňazí

Štátne sankcie a opatrenia proti 
praniu špinavých peňazí
CBRE je globálna firma a riadi sa medzinárodným 
obchodným právom v USA a porovnateľnými 
právnymi predpismi v iných krajinách. Na základe 
týchto právnych predpisov nevykonávame našu 
obchodnú činnosť so zločincami, teroristami, 
sankcionovanými subjektmi a subjektmi, 
ktoré perú špinavé peniaze a snažia sa tak 
zakryť nezákonne získané financie, ani ich 
nepodporujeme. Vždy musíte mať dostatočné 
informácie o stranách, s ktorými robíte obchod, 
a dodržiavať príslušné zákony zamerané 
proti praniu špinavých peňazí a financovaniu 
teroristických skupín, a prijímať peniaze výhradne 
z dôveryhodných zdrojov. Tresty za porušenie 
obchodného práva môžu byť veľmi prísne.

Ak máte pochybnosti o osobe alebo subjekte, 
ktorý vlastní alebo kontroluje vášho klienta alebo 
dodávateľa alebo finančné zdroje alebo účel 
transakcie, obráťte sa na svojho manažéra alebo 
nadriadeného pracovníka alebo etickú linku CBRE.

Čo by ste mali urobiť?

• Pri každom klientovi, s ktorým prídete 
do kontaktu, vykonajte náležité kroky na 
zistenie informácií o klientovi a overenie 
jeho súladu s pravidlami boja proti praniu 
špinavých peňazí.

• Zaistite, aby bol každý predajca, 
s ktorým spolupracujete, formálne 
zapojený.

• Presvedčte sa, že daný dodávateľ 
skutočne existuje a že jeho financie 
pochádzajú z bezúhonných zdrojov.

• Venujte zvýšenú pozornosť klientom a 
dodávateľom, ktorí sú previazaní so 
štátnymi predstaviteľmi alebo politicky 
exponovanými osobami.

• Všímajte si varovné signály, ako 
napríklad osoby alebo organizácie na 
štátnych sankčných zoznamoch osôb 
alebo subjektov.

• Zistite si obchodné a finančné pozadie 
danej transakcie.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Tímový branding

Tímový branding
Chápeme, že naši profesionáli, pracovné skupiny a 
tímy považujú svoje skúsenosti a odbornosť za ich 
konkurenčnú výhodu. S našou značkou sa však musí 
narábať konzistentným spôsobom. Konzistentná 
prezentácia našej značky nám umožňuje byť na špici 
daného odvetvia prostredníctvom odlíšenia značky 
CBRE od konkurencie a predstavuje odbornosť a 
profesionalitu, ktorú naši klienti očakávajú.

Nepravdivé alebo zavádzajúce tvrdenia a chybná 
prezentácia našej značky môže závažne poškodiť našu 
spoločnosť. Povesť našej značky musíte chrániť pri 
všetkých pracovných aktivitách a kontaktoch v mene 
spoločnosti CBRE. Marketingové tímy spoločnosti 
CBRE vám môžu poskytnúť podrobnejšie informácie 
ohľadom marketingových protokolov a schválených 
postupov, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od regiónu, 
oddelenia a krajiny s cieľom dodržiavať miestne 
právne predpisy a nariadenia.

Ako prezentovať našu značku

• Logo CBRE umiestnite na všetky 
marketingové materiály.

• Jasne označte oblasť obchodnej činnosti, 
ktorej sa venujete.

• Dodržiavajte právne predpisy a 
odporúčania regulačných orgánov, ako 
napríklad smernice týkajúce sa reklamy 
formulované miestnymi agentúrami s 
nehnuteľnosťami. 

• V rámci marketingu vašich služieb 
dodržiavajte predpisy spoločnosti CBRE 
o používaní firemnej značky.

Otázka:  Som nová praktikantka v 
tíme kapitálových trhov. Môj 
nadriadený manažér ma 
poprosil, aby som vypracovala trhovú 
správu pre našich zákazníkov. Dala 
som jej názov „CBRE Bandos Real 
Estate Investment“ zmenila farbu 
loga CBRE na námornícku modrú, 
aby bolo výraznejšie. Sú takéto 
zmeny povolené?

Odpoveď:  Nie. Vaša správa musí presne 
odrážať oblasť obchodnej činnosti, 
ktorej sa venujete. Oboznámte sa 
s miestnymi zákonmi upravujúcimi 
marketing, reklamu a prezentáciu 
vo sfére nehnuteľností. Taktiež sa 
uistite, že logo a značka CBRE vo 
vašej správe spĺňa požiadavky 
uvedené na portáli spoločnosti CBRE 
týkajúce sa značky a brandingu.

Firemné postupy spoločnosti CBRE a ďalšie 
dôležité informácie uvedené v tejto časti sú 
dostupné na zamestnaneckom intranete CBRE.

VYHĽADAJTE KĽÚČOVÚ FRÁZU: 

Štandardy obchodného 
správania
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Excelentnosť

ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Každý má nárok na 
bezpečie

Neúprosne sa 
zameriavame 
na vytváranie 

najlepších 
výsledkov pre 

našich klientov, 
zamestnancov 

a akcionárov.

Srdcom nášho úspechu je excelentnosť – jedna z 
našich hodnôt. Pre nás všetkých vytvára rámec 
štandardov, ktorý nás stimuluje a motivuje poskytovať 
špičkové výsledky prostredníctvom konzistentne 
nadštandardných výkonov a etického správania sa.

Každý má nárok na bezpečie
CBRE poskytuje bezpečné a zdravé pracovné 
prostredie. Tento záväzok môžeme splniť v závislosti 
od toho, či sa budete snažiť minimalizovať riziko 
úrazov na pracovisku tým, že budete dodržiavať platné 
právne predpisy a pravidlá spoločnosti CBRE a že 
sa budete riadiť zdravým úsudkom. Naše pravidlá, 
programy a štandardy v oblasti zdravia, bezpečnosti 
a prostredia v práci zaručujú, že každý pracovný 
deň máte k dispozícii zdroje, školenia a určených 
profesionálov na klientskych účtoch a v našich 
kanceláriách, ktorí vám poskytnú podporu.

Čo by ste mali urobiť?
• Dodržiavajte všetky miestne právne predpisy

týkajúce sa bezpečnosti, prostredia a ochrany
zdravia pri práci.

• Neustále monitorujte a zvyšujte bezpečnosť na
pracoviskách.

• Nahlasujte všetky udalosti, ktoré predstavujú
ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia osôb
prítomných na pracovisku a alebo poškodenie
životného prostredia.

• Nahlasujte všetky úrazy, ktoré sa stali na
pracovisku, bez ohľadu na ich závažnosť.

• Nikdy nepracujte pod vplyvom alkoholu, drog
alebo iných látok, ktoré môžu ovplyvniť vašu
schopnosť pracovať bezpečne a efektívne.

Otázka:  Pôsobím ako projektový manažér 
na výstavbe kancelárskych 
priestorov. Počas kontroly som 
objavil nedostatky, ktoré by mohli byť 
nebezpečné, ak by sa pokračovalo v práci. 
Nechcem ohroziť budúcnosť projektu 
tým, že sa o týchto nedostatkoch zmienim 
klientovi. Čo mám robiť?

Odpoveď:  Bezpečnosť osôb je na prvom mieste. 
Ste povinní nahlásiť klientovi a vášmu 
manažérovi všetky skutočnosti, ktoré by 
mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie.

Naše činnosti sa riadia environmentálnymi 
zásadami a okrem toho sa spoločnosť CBRE 
zaväzuje minimalizovať dosahy svojej činnosti na 
životné prostredie a pomáhať v tejto snahe aj svojim 
klientom. Uvedomujeme si, že máme zodpovednosť 
za životné prostredie a za zlepšovanie kvality života 
našich zamestnancov a prostredia, v ktorom žijeme a 
pracujeme. 
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Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Chránime súkromie

Chránime súkromie
Spoločnosť CBRE denne pracuje s osobnými údajmi. Medzi naše najvyššie priority patrí dôsledná ochrana 
súkromia a budovanie dôvery u zamestnancov a klientov. Máte povinnosť dodržiavať kľúčové princípy 
ochrany súkromia – tzv. Piliere ochrany osobných údajov – v rámci získavania, používania a spracúvania 
osobných údajov, čím zaručíte, že spoločnosť CBRE po celom svete dodržiava zásady spracúvania osobných 
údajov v súlade so zákonom a pravidlami ochrany súkromia.

Každý zamestnanec je individuálne zodpovedný za aktívne zavádzanie kľúčových princípov ochrany 
súkromia v praxi tak, aby sa nimi vždy riadili naše obchodné aktivity. Ak chcete získať viac informácií o 
osobných údajoch a dodržiavaní našich zásad ochrany osobných údajov, obráťte sa na Globálne oddelenie 
ochrany údajov spoločnosti CBRE.

Otázka:  Som členom tímu pre 
ľudské zdroje. Počas práce 
v programe na plánovanie 
kompenzácií som si všimol, 
že mám prístup k menám, 
pracovným pozíciám a údajom 
o kompenzáciách zamestnancov 
v regiónoch a pracovných 
oblastiach, ktoré nespadajú pod 
moju kompetenciu. Čo mám 
robiť?

Odpoveď:  Musíte nahlásiť tento a 
potenciálne iné problémy s 
ochranou osobných údajov 
Bezpečnostnému operačnému 
centru CBRE. Váš prístup k 
týmto informáciám predstavuje 
náhodné poskytnutie osobných 
údajov, ktoré môže mať za 
následok cyklus povinných 
hlásení a vyžaduje si okamžitú 
reakciu s cieľom zabrániť 
neoprávneným osobám k 
prístupu k týmto údajom.

Štyri piliere ochrany osobných údajov

MINIMALIZÁCIA 
ÚDAJOV A 

PRÍSTUPU K NIM

ZABEZPEČENIE 
ÚDAJOV

VYMAZANIE 
ÚDAJOV

Minimalizujte množstvo 
získaných osobných  

údajov a poskytujte ich 
výhradne oprávneným 

osobám.

Vždy zabezpečte  
osobné údaje šifrovaním  

a ochranou pomocou 
hesla.

Osobné údaje vymažte,  
ak už viac nie sú  

potrebné.

Poskytujte transparentné 
informácie o získavaní 

údajov a ich  
zamýšľanom použití.

TRANSPARENTNOSŤ

1 2 3 4
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Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Archivácia a likvidácia 
obchodných záznamov, 

údajov a e-mailov

Archivácia a likvidácia obchodných záznamov, údajov a e-mailov
V rámci bežných pracovných činností vytvárate a spravujete stovky dokumentov a e-mailov a nepočetné 
množstvo údajov v databázach. Niektoré z týchto dokumentov a údajov sa považujú za obchodné záznamy, 
no väčšinou ide o neobchodné záznamy.

Všetci zamestnanci spoločnosti CBRE sú zodpovední za pomoc pri vedení obchodných záznamov s cieľom 
plnenia našich obchodných, prevádzkových, právnych a úradných povinností a tiež za znižovanie nákladov 
a rizík spojených s uchovávaním nepotrebných a nadbytočných údajov.

7  Ak máte prístup k zamestnaneckému intranetu CBRE, zoznamy s týmito lehotami môžete nájsť na stránke Globálneho uchovávania záznamov a informácií. Každý zoz-
nam obsahuje obchodné záznamy rozdelené podľa kategórií a príslušných lehôt uchovávania pred ich vymazaním.

8 E-maily v schránke prijatých alebo odoslaných správ sa v programe Outlook automaticky vymažú po 90 dňoch.

Otázka:  Pracujem v databáze CBRE na 
každoročných a päťročných 
predpokladoch splatných daní 
a stanovujem účinnú daňovú 
sadzbu za uplynulých päť rokov. 
Rád/rada by som si prevzial/a údaje 
z posledného roka do tabuľky a 
poslal/a ich e-mailom na moje osobné 
cloudové úložisko ako záložnú kópiu. 
Môže to byť problém z hľadiska 
pravidiel CBRS?

Odpoveď:  Áno. Za prvé, niektorým údajom 
uplynula lehota uchovávania a 
majú byť bezpečne vymazané. Za 
druhé, zamestnanci nesmú posielať 
údaje spoločnosti CBRE na osobné 
e-mailové alebo cloudové účty. Všetky 
údaje spoločnosti CBRE musia ostať v 
rámci firmy.

Obchodné záz-
namy √ Dodržiavajte čas uchovávania záznamov stanovený vo vaše krajine7

Neobchodné záz-
namy

×  Urýchlene vymažte potom, ako splnili svoj účel a nemajú význam pre obchodnú 
činnosť

E-mail8

√ Archivujte dôležité e-maily

• E-maily spojené s projektom, ktorý presahuje 90 dní

• E-maily s informáciami o dôležitých obchodných udalostiach alebo rozhodnuti-
ach

• E-maily potrebné pre regulačné alebo finančné účely

×  Nearchivujte e-maily bez dôležitého obsahu (napr. rozpisy obedov, pravidelné 
správy od obchodných organizácií)

Čo by ste mali urobiť?

Manažéri a nadriadení pracovníci majú tieto povinnosti

Ak váš podriadený pracovník ukončí zamestnanie v spoločnosti CBRE, máte povinnosť v lehote 
špecifikovanej firemnými postupmi získať prístup ku všetkým e-mailom v schránke Outlook daného 
pracovníka a archivovať ich predtým, ako sa definitívne vymažú. 
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Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Používanie elektronických 
komunikačných systémov

Používanie elektronických 
komunikačných systémov
Elektronické komunikačné systémy ako prístup 
k internetu, e-mail, hlasové správy a telefonické 
služby sú zásadné nástroje, ktoré nám umožňujú 
našu činnosť. Máte povinnosť používať tieto 
systémy a sociálne siete profesionálne, úctivo, 
bezpečne a v súlade so zákonom a našimi 
hodnotami RISE a firemnými postupmi.

Nekomunikujte a nevytvárajte príspevky na 
sociálnych sieťach bez toho, aby ste si poriadne 
premysleli, aký vplyv môže mať táto komunikácia 
alebo príspevok na reputáciu spoločnosti CBRE 
a na povinnosť uchovávať niektoré informácie v 
tajnosti, a ako ich môže vnímať obecenstvo. 

Na sociálnych médiách tiež reprezentujete našu 
značku a zodpovedáte za povesť našej spoločnosti. 
Nevhodné správanie, poskytovanie dôverných 
informácií, obťažovanie, nadmerné používanie 
firemných systémov na osobné účely a podvodné 
konanie má rovnaké následky v online priestore 
ako aj v reálnom živote. Bez ohľadu na platformu 
alebo médium sa takéto aktivity netolerujú. Dobre 
si premyslite, čo uverejníte na internete.

Otázka:  Som hrdá na to, ako sa 
darí spoločnosti CBRE a 
očakávam, že ceny našich 
akcií stúpnu vzhľadom na 
dobré príjmy a fúziu, ktorá je 
ohlásená na nasledujúci štvrťrok. 
Môžem o tom spraviť príspevok 
na sociálnych sieťach?

Odpoveď:  Nie. Poskytovanie neverejných 
významných informácií je 
protizákonné a porušuje 
Štandardy obchodného 
správania a postupy spoločnosti 
CBRE.Čo by ste mali urobiť?

• K používateľom sociálnych sietí a 
ku všetkých firmám, skupine alebo 
jednotlivcovi zmienenom vo vašej 
komunikácii alebo príspevku pristupujte 
citlivo a s rešpektom.

• V rámci vašich činností na sociálnych 
sieťach jasne uveďte, že ide výhradne o 
vaše názory a vyjadrenia, nie o firemné.

• Nezmieňujte dôverné alebo vyhradené 
informácie spoločnosti CBRE alebo našich 
klientov.
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Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Elektronický marketing

Elektronický marketing
Všetky formy priameho marketingu poskytované 
spoločnosťou CBRE alebo v jej mene musia spĺňať 
platné právne predpisy a nariadenia, ktoré sa 
líšia podľa regiónu, štátu a krajiny. Tieto zákony 
upravujú, akým spôsobom môžete telefonovať 
a posielať SMS, e-mailové alebo faxové správy 
zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom.

Nedodržanie týchto zákonov a nariadení týkajúcich 
sa elektronického marketingu môže spoločnosť 
CBRE, vás a našich klientov vystaviť hrozbe pokút, 
právnych sporov alebo poškodiť povesť.

Otázka:  Snažím sa rozvíjať obchody 
spoločnosti CBRE a tretia 
strana mi ponúkla na predaj 
zoznam potenciálnych zákazníkov s 
kontaktnými údajmi. Rád by som im 
poslal/a e-maily s marketingovými 
materiálmi a správami z výskumu, 
ktoré by ich mohli zaujímať, a 
neskôr im zavolať. Môžem to 
spraviť?

Odpoveď:  Nie bez dôkladného preverenia 
na získanie dostatočnej istoty, 
že takýto zoznam potenciálnych 
zákazníkov bol vytvorený v súlade 
s platnými zákonmi a že môže byť 
použitý v spoločnosti CBRE. Takéto 
dôkladné preverenie môže zahŕňať 
kontrolu, či zákazníci na zozname 
súhlasili so získaním a poskytnutím 
osobných údajov, neodhlásili sa zo 
zasielania marketingových správ 
CBRE alebo sa nezaregistrovali 
do príslušných zoznamov čísel s 
blokovanými hovormi.

Čomu je potrebné sa vyhýbať?

• Nepoužívajte nevyžiadané a neželané 
formy elektronického priameho 
marketingu

• Nepoužívajte zavádzajúcu alebo 
podvodnú reklamu ani obsah, ktorý 
porušuje práva duševného vlastníctva 
iných strán

• Nevolajte na čísla zaregistrované v 
zozname blokovaných hovorov 

• Netelefonujte s použitím systému 
automatického vytáčania čísel

• Nezískavajte ani nepoužívajte zoznamy 
potenciálnych klientov od tretích strán 
bez istoty, že tieto zoznamy boli 
vytvorené a poskytnuté v súlade s 
príslušnými zákonmi.
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Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Účasť na verejnom a 
politickom živote

Účasť na verejnom a politickom 
živote
Podporujeme vašu účasť na samosprávnych, 
vzdelávacích a politických aktivitách, ktoré majú 
vplyv na váš
život, komunitu a ekonomiku. Tieto činnosti si 
niekedy vyžadujú, aby ste na verejnosti predniesli 
reč, uverejnili svoj názor alebo poskytli rozhovor 
médiám. V rámci týchto aktivít nikdy nesmiete 
vydávať vaše názory a postoje za stanoviská 
spoločnosti CBRE. V každom prípade majte na 
pamäti, že neustále zastupujete spoločnosť CBRE 
a používajte zdravý úsudok, aby ste predišli 

Otázka:  Môj tím využíva služby istého 
dodávateľa tlačiarenských 
služieb už viac ako dvadsať 
rokov. Prednedávnom som 
zistil, že tento dodávateľ má 
na svojej internetovej stránke 
uvedené logo a odporúčanie 
spoločnosti CBRE. Nikdy sme 
mu však nedali odporúčanie ani 
neposkytli naše logo CBRE. Čo 
mám robiť?

Odpoveď:  Napriek dlhodobým vzťahom 
vášho tímu s týmto dodávateľom 
faktom ostáva, že spoločnosť 
CBRE neposkytla súhlas s 
použitím nášho mena alebo 
loga. Odporúčanie je navyše 
zavádzajúce. Spojte sa s 
dodávateľom a požiadajte ho, 
aby našu značku a odporúčanie 
zo stránky stiahol.

9 Napríklad Postupy v rámci USA 6.17: Politické príspevky.

Čo by ste mali vedieť?

• Nepoužívajte názov ani logo spoločnosti 
CBRE, neposkytujte rozhovory v jej mene 
ani sa neidentifikujte ako zamestnanec 
spoločnosti bez predošlého oprávnenia 
udeleného vedúcim príslušného 
marketingového alebo obchodného 
oddelenia a oddelenia vzťahov so 
zákazníkmi alebo verejnosťou. 

• Nič nehovorte „mimo záznamu“.

• Nikdy neposkytujte dôverné informácie o 
spoločnosti CBRE alebo jej klientoch.

• Neposkytujte žiadne informácie o 
klientoch.

poškodeniu reputácie spoločnosti CBRE alebo jej 
vzťahov s klientmi.
Ak ste miestny alebo regionálny líder na trhu, 
prípadnú účasť na mimopracovných aktivitách vždy 
dobre zvážte. Z vašej pozície v rámci firmy vyplýva, 
že čokoľvek čo poviete alebo spravíte, môže byť 
spojené so spoločnosťou CBRE.

Politické príspevky a lobovanie

Firemné politické príspevky a lobovanie u 
členov alebo predstaviteľov štátu je vo väčšine 
krajín prísne kontrolované. Spoločnosť CBRE 
vo všeobecnosti zakazuje použitie firemných 
prostriedkov na politické príspevky.9 Spoločnosť 
CBRE sa zapája do spoločenských záležitostí 
výhradne prostredníctvom prísne regulovaných 
procesov a so schválením právneho oddelenia.

Súhlas s použitím značky

Spoločnosť CBRE zakazuje iným subjektom 
použitie firemného mena v akomkoľvek type 
propagácie vrátane verejných oznámení, tlačových 
správ, reklamy, rozhovorov v digitálnych alebo 
tlačených marketingových materiáloch. Ak vás 
klient alebo obchodný partner požiada o povolenie 
na použitie značky v mene spoločnosti CBRE, 
obráťte sa na vyššieho výkonného riaditeľa alebo 
firemné oddelenie vonkajších vzťahov s písomnou 
žiadosťou o udelenie výnimky. Udelenie výnimky 
sa nezaručuje a môže byť neskôr odvolané.

Názov a logo spoločnosti CBRE sú rozhodujúcim 
faktorom pri získavaní obchodných príležitostí a 
nových klientov a symbolom hodnoty. Preto vaša 
práca a konanie v mene spoločnosti CBRE musí byť 
dôkladne uvážené, aby ste chránili meno a značku 
CBRE. 
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Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Naši obchodní partneri 
vyznávajú rovnaké 

hodnoty

Naši obchodní partneri vyznávajú rovnaké hodnoty
Spoločnosť CBRE má vytvorený Kódex správania dodávateľov, ktorý zaručuje, že naši poskytovatelia služieb a iní 
dodávatelia stoja za tými istými hodnotami.

Kódex správania dodávateľov definuje požiadavky etickej, právnej, environmentálnej a sociálnej zodpovednosti, 
ktorými sa musia riadiť naši dodávatelia na celom svete. Tento kódex sa rovnako zameriava na korupciu, nekalé 
obchodné praktiky, ochranu osobných údajov a informačnú bezpečnosť, konflikty záujmov, ľudské práva v 
kontexte postupov v zamestnávaní, otázky zdravia a bezpečnosti zamestnancov, dary poskytované dodávateľmi, 
súlad s ochranou životného prostredia a požiadavky na udržateľnosť. Nie je zámerom vytvoriť vyčerpávajúci 
zoznam, ale skôr prehľad požiadaviek na vysokej úrovni. Znenie kódexu je kľúčové pre výber a udržanie 
dodávateľov.

Spoločnosť CBRE je pevne odhodlaná vykonávať svoju činnosť v súlade s literou a duchom zákona. To isté platí aj 
pre našich dodávateľov, ktorí sú taktiež povinní dodržiavať Kódex správania dodávateľov.

Otázka:  Zamestnanec dodávateľa 
spoločnosti CBRE sa 
mi zdôveril, že musel 
pracovať nadčasy nad 
zákonom stanovený limit, 
neboli mu vyplatené všetky 
zamestnanecké odvody a 
nedostal načas výplatu. Čo 
mám robiť?

Odpoveď:  Nahláste tento problém 
prostredníctvom akejkoľvek 
formy nahlasovania vrátane 
etickej infolinky CBRE. 
Dodávateľ sa možno dopúšťa 
moderného otrokárstva a 
je vašou povinnosťou tento 
problém ohlásiť.

Čo by ste mali vedieť?

• Všetky prevádzky a oddelenia 
spoločnosti CBRE na celom svete, ktoré 
využívajú služby dodávateľských firiem, 
sú povinné zahrnúť znenie alebo odkaz 
na Kódex správania dodávateľov do 
dodávateľských zmlúv a objednávok.

• Všetky prevádzky a oddelenia 
spoločnosti CBRE sú povinné primerane 
monitorovať dodržiavanie Kódexu 
správania dodávateľov príslušnými 
dodávateľskými firmami a v prípade 
porušenia kódexu prijať vhodné 
opatrenia.

Dôležitá úloha manažérov
Ak jednáte s tretími stranami v mene spoločnosti 
CBRE, máte nasledujúce povinnosti:

• Dôkladne si preveriť dodávateľskú firmu 
pred začatím spolupráce, identifikovať a 
príslušne vyriešiť všetky varovné signály

• Zabezpečiť, že je náležitý obchodný 
dôvod na zapojenie dodávateľskej firmy

• Zaručiť kompenzáciu dodávateľa 
primeranú dodaným službám

• Zaručiť, že platobné podmienky sú v 
súlade s firemnými pravidlami

• Viesť príslušnú dokumentáciu služieb 
poskytnutých dodávateľom spoločnosti 
CBRE

• Prijať kontrolné opatrenia na zaistenie 
náležitého dodania služieb

Firemné postupy spoločnosti CBRE a ďalšie 
dôležité informácie uvedené v tejto časti sú 
dostupné na zamestnaneckom intranete CBRE.

VYHĽADAJTE KĽÚČOVÚ FRÁZU: 

Štandardy obchodného 
správania
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Zhrnutie
Štandardy obchodného správania nemôžu rátať s každou situáciu, s ktorou sa stretnete pri vašich aktivitách v spoločnosti CBRE, no ich princípy vám pomôžu pri 
prijímaní správnych rozhodnutí vo väčšine prípadov. Ak potrebujete ďalšie rady alebo podporu, viete, kde môžete nájsť potrebné informácie alebo pomoc.

Ceníme si vašu trvalú podporu Štandardov obchodného správania a programu Etiky a súladu s predpismi.

Pred prijatím krokov sa opýtajte

• Je to v súlade so zákonom?

• Je to bezpečné?

• Je to v súlade s firemnými postupmi?

• Je to správne?

• Ako to budú vnímať naši klienti, médiá alebo 
naša komunita?

Pamätajte si tieto zásady
• Oboznámte sa s firemnými postupmi a 

štandardmi a právnymi predpismi, ktoré sa 
týkajú vašej pracovnej pozície.

• Vždy dodržiavajte tieto štandardy.

• Ak nemáte istotu, opýtajte sa niekoho, kto 
pozná odpoveď. 

Informácie sú dostupné

Ak máte otázky alebo pochybnosti o správnom 
postupe alebo niekoho konaní na pracovisku, 
odporúčame vám obrátiť sa na vášho nadriadeného 
alebo manažéra. Ak uprednostňujete inú formu 
nahlásenia udalosti, o vašich obavách môžete 
informovať prostredníctvom rôznych možností 
nahlasovania:

•   Kontaktujte člena vyššieho vedenia, právne 
oddelenie alebo oddelenie ľudských zdrojov 
a súladu s etickými a firemnými postupmi

•   Obráťte sa na vedúceho manažéra pre súlad 
s postupmi

•   Prostredníctvom etickej infolinky CBRE

Viac informácií vám poskytne:

Laurence H. Midler
Výkonný viceprezident, vedúci právneho 
oddelenia
+1 213 613 3750
larry.midler@cbre.com

Elizabeth E. Atlee
Senior viceprezidentka, zástupkyňa vedúceho 
právneho oddelenia a vedúca manažérka pre 
súlad s etickými a firemnými postupmi
+1 213 613 3074
elizabeth.atlee@cbre.com

Štandardy obchodného správania sú dostupné v 34 jazykoch Všetci 
zamestnanci sú povinní sa oboznámiť s ich znením, porozumieť im a riadiť 
sa ich zásadami. Štandardy obchodného správania nedokážu obsiahnuť všetky 
možné právne predpisy, pravidlá alebo nariadenia, ani poskytnúť odpovede 
na všetky otázky. Ak máte pochybnosti, pre správny postup sa riaďte zdravým 
úsudkom a vyhľadajte radu. Štandardy obchodného správania nepredstavujú 
zmluvu o zamestnaní ani záruku trvalého zamestnania. Sú určené výhradne 
pre prospech spoločnosti CBRE a jej zamestnancov a nemali by ich používať 
ani sa o ne opierať akékoľvek iné subjekty.

Komunikácia so SEC a inými 
štátnymi subjektmi

Bez ohľadu na znenie ustanovení týchto Štandardov 
obchodného správania alebo akejkoľvek inej zmluvy 
so spoločnosťou CBRE alebo zásad spoločnosti 
CBRE môžete komunikovať, spolupracovať alebo 
podať obvinenie alebo sťažnosť Komisii pre cenné 
papiere a burzu (SEC) alebo akémukoľvek inému 
štátnemu úradu alebo orgánu činnom v trestnom 
konaní vo veci možného porušenia právnych alebo 
regulačných povinností a môžete poskytnúť štátnym 
orgánom informácie, vrátane dokumentov alebo 
iných informácií, bez upozornenia alebo schválenia 
spoločnosťou CBRE, za predpokladu, že (1) takáto 
komunikácia a poskytnutie informácií je v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi, a že (2) poskytnuté 
informácie neboli získané prostredníctvom dôvernej 
komunikácie medzi advokátom a klientom (pokiaľ 
poskytnutie takejto informácie nebolo inak povolené 
advokátom na základe príslušných miestnych zákonov 
alebo pravidiel postupu pri právnom zastupovaní 
a pod.). Spoločnosť CBRE nebude obmedzovať vaše 
právo na získanie odmeny za poskytnutie informácií 
podľa ustanovení o oznamovateľoch akýchkoľvek 
platných právnych predpisov alebo nariadení komisii 
SEC alebo  iných štátnych orgánov. Akékoľvek 
ustanovenia akejkoľvek dohody medzi spoločnosťou 
CBRE a akýmkoľvek zamestnancom alebo bývalým 
zamestnancom, ktoré nie sú v súlade s vyššie 
uvedeným znením alebo ktoré môžu obmedziť 
schopnosť akejkoľvek osoby prijať odmenu podľa 
ustanovení platných právnych predpisov, sa považujú 
za neplatné a spoločnosť CBRE ich nebude vymáhať.

Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Úpravy a zmeny štandardov

Tieto Štandardy obchodného správania sa môžu z času 
na čas zmeniť. Akékoľvek doplnenie, zmenu alebo 
zrušenie ustanovení týchto Štandardov obchodného 
správania pre riadiacich a výkonných pracovníkov 
musí schváliť predstavenstvo spoločnosti CBRE. 
Každé takéto doplnenie, zmena alebo zrušenie 
ustanovení musí byť bezodkladne zverejnené v súlade 
s príslušnými zákonmi, pravidlami a nariadeniami 
(vrátane pravidiel týkajúcich sa cenných papierov).
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ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

Slovník

TERMÍN DEFINÍCIA

Opatrenia proti 
praniu špinavých 
peňazí

Právne predpisy, nariadenia a postupy určené na zabránenie tomu, aby zločinci zamaskovali nezákonne získané financie ako legitímny príjem.

Úplatok
Ponuka alebo poskytnutie niečoho cenného, napr. peňazí, daru, pohostinnosti alebo pozornosti s cieľom ovplyvniť prijímateľa, aby zneužil svoju pozíciu na 
vykonanie protiprávnej alebo nečestnej protislužby pre vás. 

Obchodné záznamy Uchovávajú významné obchodné rozhodnutie a je potrebné ich archivovať pre zaručenie súladu s právnymi, zmluvnými, finančnými alebo regulačnými 
povinnosťami. To, či ide o obchodné záznamy, určuje obsah, a nie forma či umiestnenie týchto informácií.(Napríklad: zmluvy, audítorské záznamy, licencie a posudky=)

Počítačová sieť
Počítačová sieť alebo systémy spoločnosti CBRE okrem iného zahŕňajú aj lokálne počítačové siete (LAN), rozľahlé počítačové siete (WAN), systémy serverov, dátové 
centrá a všetky systémy kontrolované spoločnosťou CBRE.

Priamy marketing
Všetky typy komunikácie poskytnuté jednotlivo alebo hromadne spoločnosťou CBRE alebo v jej mene, ktoré (1) propagujú produkt, službu, pozíciu alebo 
spoplatnenú udalosť ponúkanú spoločnosťou CBRE alebo (2) akýmkoľvek spôsobom propagujú spoločnosť CBRE. Priamy marketing nezahŕňa komunikáciu s 
výhradným účelom poskytnutia alebo umožnenia informovania o aktualizáciách prebiehajúcej transakcie, služby alebo spoplatnenej udalosti.10

Zariadenie Stolové počítače, laptopy, notebooky, úložné zariadenia, smartfóny a iné podobné zariadenia určené na prístup k sieťam alebo informačným zdrojom spoločnosti.

Elektronický 
marketing

Elektronický marketing sa neobmedzuje iba na e-mailové správy. Zahŕňa aj iné formy nástrojov online marketingu, ako napr. zasielanie faxov, webovú alebo online 
komunikáciu, zasielanie textových správ, blogy, fóra, stránky Wikipédia, internetové rádiá alebo streamovanie videa, stránky určené na vytváranie profesionálnych 
alebo komunitných sietí a zdieľanie informácií, automatické telefonovanie a sociálne médiá. 

Šifrovanie Matematická funkcia, ktorá chráni informácie znemožnením ich prečítania okrem používateľov, ktorí majú kľúč na dekódovanie týchto informácií.

Zákon o korupčných 
praktikách 
v zahraničí

Federálny zákon USA, ktorý zakazuje občanom a právnym subjektom USA podplácanie zahraničných štátnych predstaviteľov s cieľom získania obchodných výhod.

Obchodovanie 
s ľuďmi

Forma moderného otrokárstva, ktorá zahŕňa nútenie alebo nátlak na osobu, aby poskytla prácu alebo služby alebo komerčné sexuálne služby proti svojej vôli.

10  V USA sa za priamy marketing nepovažujú informácie bez komerčného obsahu, napr. upozornenia, aktualizácie správ z priemyslu a žiadosti o príspevky na charitu. V Európskej únii sa za priamy marketing považujú aj žiadosti o príspevky 
na charitu/zbierky a všetky informácie, ktoré propagujú spoločnosť CBRE.
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ŠTANDARDY OBCHODNÉHO 
SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI 
CBRE

Opýtajte sa otázku alebo nahláste porušenie pravidiel Etická infolinka CBRE.

TERMÍN DEFINÍCIA

Informačná 
technológia

Všetko počítačové vybavenie a dátové úložiská (pevné alebo prenosné).

Zneužitie dôverných 
informácií

Nezákonný postup obchodovania s akciami pre vlastný prospech prostredníctvom prístupu k dôverným informáciám.

Nehmotný majetok
Nehmotný majetok spoločnosti zahŕňa duševné vlastníctvo a dôverné alebo vyhradené informácie ako obchodné značky, obchodné a marketingové plány, informácie 
o platoch a nezverejnené finančné údaje a správy atď.

Provízia
Forma dohodnutého úplatku. Provízia je nezákonná platba mienená ako odmena za protekciu alebo akýkoľvek iný typ nevhodnej služby. Provízia môže mať formu 
peňazí, daru, pôžičky alebo čohokoľvek cenného.

Zistenie informácií 
o klientovi

Proces identifikácie a overenia identity klienta alebo dodávateľa.

Moderné 
otrokárstvo

Využívanie druhých osôb pre osobný alebo obchodný zisk vrátane náboru, prijatia, prevozu, poskytnutia alebo získania osoby na účely vykonania nútenej práce s 
použitím sily, podvodu alebo nátlaku. 

Neobchodné 
záznamy

Duplicitné verzie toho istého dokumentu a iné nepodstatné informácie. Väčšina dokumentov predstavuje neobchodné záznamy. (Napríklad: návrhy dokumentov, 
korešpondencia, neaktuálna agenda a pozvánky na porady)

Osobné údaje
Akékoľvek údaje bez ohľadu na formát, ktoré samostatne alebo v spojení s inými primerane dostupnými údajmi môžu priamo alebo nepriamo identifikovať osobu 
alebo byť použité na identifikáciu osoby. (Napríklad: meno, dátum narodenia, kontaktné údaje, identifikačné čísla, e-mailové adresy, pohlavie, rodinný stav, názory danej 
osoby alebo o danej osobe)

Politicky 
exponovaná osoba

Osoba, ktorá je príbuzná alebo tesne prepojená so štátnymi predstaviteľmi a ktorá môže mať vplyv na ich rozhodnutia.

Hmotný majetok Hmotný majetok spoločnosti predstavuje priestory spoločnosti, vybavenie, materiály, technológie atď. 

Slovník
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