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Základnými piliermi 
všetkých činností našej 
spoločnosti sú etickosť, 
pravdivosť a spoľahlivosť. 
Vybudovať si dobré meno 
vyžaduje čas. Nie sme 
obyčajní propagátori. Sme 
podnikatelia s pevným, 
trvalým a konštruktívnym 
etickým programom, ktorý 
bude aktuálny nielen dnes, 
ale aj v budúcnosti.  

 – Ray Kroc, 1958
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Vážená kolegyňa/vážený kolega v spoločnosti McDonald’s,
je pre nás cťou a záväzkom byť sprievodcami pre jednu z najvýznamnejších 
svetových značiek.

Pri tom, ako naše podnikanie rastie, si musíme vždy vážiť dôveru, ktorú do McDonald‘s 
vkladajú naši zákazníci a mnoho ostatných. Preto musíme robiť to, čo je správne. 
Robíme to už 60 rokov a stále bude našou úlohou dodržiavať tie najvyššie štandardy.

Uvedomujeme si, že v dnešnej dobe rýchlych zmien neustále súťažíme a adaptujeme 
sa. Naďalej musíme dodržiavať komplexné zákony a nariadenia. Niekedy sa ocitneme 
v situáciách, kedy si nebudeme hneď istí, čo je správne a čo nie. Keď sa to stane, 
zamyslite sa na chvíľu nad tým, čo je v najlepšom záujme spoločnosti McDonald‘s. 
Ak si nie ste istý, je mnoho zdrojov, na ktoré sa môžete obrátiť.

Normy obchodného správania sú užitočným rámcom. Oddelenie pre globálne 
dodržiavanie noriem a bezpečnosť vám môže pomôcť porozumieť právnym a etickým 
záväzkom vo vašej práci. Vždy sa môžete porozprávať so svojím nadriadeným alebo 
s odborníkmi naprieč celou našou organizáciou.

Ďakujeme, že ste sa zaviazali pomáhať nám, aby sme sa stali lepším McDonald‘s.

Chris Kempczinski 
Prezident a generálny riaditeľ

Hodnoty spoločnosti 
McDonald’s

Našou ambíciou je vytvoriť pre našich 
zákazníkov obľúbené miesto s obľúbeným jedlom. 
Aby sme dokázali naplniť tieto ambície, musia 
kroky jednotlivcov aj celého systému zodpovedať 
našim hodnotám.

Podstatou všetkého, 
čo robíme, je dokonalá 
spokojnosť našich 
zákazníkov

Za svoju existenciu vďačíme práve našim zákazníkom. Našu vďaku im 
prejavujeme ponukou vysoko kvalitného jedla a špičkových služieb 
v čistom, útulnom prostredí; to všetko za skvelú hodnotu. Naším cieľom 
je kvalita, servis, čistota a hodnota (QSC&V) pre každého zákazníka pri 
každej príležitosti.

Na našich zamestnancoch 
nám veľmi záleží

Poskytujeme príležitosti, podporujeme talenty, vychovávame lídrov 
a odmeňujeme dosiahnuté výsledky. Sme presvedčení, že tím kvalitne 
vyškolených osobností z rôznych prostredí a s rôznymi skúsenosťami, 
ktoré spolupracujú v prostredí založenom na rešpekte a silnej osobnej 
angažovanosti, je základným kameňom nášho pretrvávajúceho úspechu.

Veríme v systém 
McDonald’s

Obchodný model značky McDonald’s charakterizovaný „trojnožkou“, 
ktorú tvoria majitelia/prevádzkovatelia, dodávatelia a zamestnanci 
spoločnosti, je základom našej spoločnosti a rovnováha medzi záujmami 
týchto troch skupín je kľúčom k úspechu.

Pri prevádzke 
našej spoločnosti 
konáme eticky

Dôsledná etika prospieva podnikaniu. V spoločnosti McDonald’s sa 
správame aj podnikáme v súlade s prísnymi normami spravodlivosti, 
čestnosti a poctivosti.

Za svoju prácu zodpovedáme každý jednotlivo aj všetci spoločne.

Oplácame podporu 
našim komunitám

Zodpovednosť, ktorú so sebou prináša úloha lídra, berieme veľmi vážne. 
Pomáhame našim zákazníkom vytvárať lepšie komunity, podporujeme 
dobročinné aktivity Ronald McDonald House Charities a pomocou našej 
veľkosti, rozsahu a zdrojov pomáhame urobiť z tohto sveta lepšie miesto 
pre život.

Našu spoločnosť 
rozširujeme výnosne

McDonald’s Corporation je akciovou spoločnosťou. Z toho vyplýva naša 
snaha poskytovať našim akcionárom stabilný a rentabilný rast. Práve 
preto sú neustálym stredobodom našej pozornosti naši zákazníci a 
zdravé fungovanie nášho systému.

Neustále sa snažíme 
zlepšovať

Naša organizácia sa neustále učí a prostredníctvom sústavného vývoja a 
inovácií sa snaží predvídať a reagovať na meniace sa potreby zákazníkov, 
zamestnancov aj systému.
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Vzťah medzi spoločnosťou McDonald’s a každým 
z jej zamestnancov sa riadi platnými zákonmi 
krajiny, v ktorej je daný pracovník zamestnaný. 
S výnimkou príslušných ustanovení národných 
zákonov nič v Normách obchodného správania 
nemení povahu tohto vzťahu ani nevytvára 
zamestnanecký pomer medzi spoločnosťou 
McDonald’s Corporation a daným zamestnancom. 
Normy obchodného správania podliehajú miestnym 

právnym predpisom a právnemu systému danej 
krajiny a v súlade s nimi sa musia interpretovať 
a aplikovať. Spoločnosť McDonald’s si vyhradzuje 
právo rozhodnúť o aplikovaní Noriem v konkrétnej 
situácii a bez predchádzajúceho upozornenia, 
konzultácie alebo dohody, Normy doplniť alebo 
upraviť podľa vlastného uváženia. To, ako sa 
doplnky alebo úpravy dotknú konkrétneho 
zamestnanca bude závisieť od okolností daného 

doplnku alebo úpravy a platných zákonov 
danej krajiny.

Nič v Normách nemá za cieľ zakazovať 
zamestnancom vyjednávať so zamestnávateľom 
o mzdách, požiadavkách alebo iných podmienkach 
zamestnania ani obmedzovať práva zamestnancov 
nahlasovať akékoľvek záležitosti štátnym úradom 
v súlade s platnými zákonmi.
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Úvod

Normy obchodného 
správania
Tieto Normy obchodného správania slúžia ako 
náčrt etických a zákonných povinností, ktoré sa 
týkajú nás všetkých ako členov rodiny McDonald’s. 
Nejde o úplný zoznam pravidiel pre každý 
potenciálny etický problém ani neslúži ako súhrn 
všetkých zákonov a zásad, ktorými sa spoločnosť 
McDonald’s musí riadiť. Nie je ani zmluvou 
a nenahrádza zdravý úsudok. Normy skôr slúžia 
ako pomôcka a odporučia nám zdroje, ktoré nám 
pomôžu robiť správne rozhodnutia. 

Platnosť noriem
Tieto Normy obchodného správania sú 
platné a záväzné pre všetkých zamestnancov, 
od úrovne manažéra reštaurácie a vyššie, 
spoločnosti McDonald’s Corporation a jej 
dcérskych spoločností na celom svete, v ktorých 
vlastní väčšinový podiel (v týchto Normách  
ďalej označované ako „McDonald’s“ alebo 
„Spoločnosť“). Členovia správnej rady spoločnosti 
McDonald’s, ktorí nie sú jej zamestnancami, musia 
dodržiavať Etický kódex správnej rady spoločnosti 
McDonald’s, ktorý je zverejnený a aktualizovaný 
na webovej stránke spoločnosti McDonald’s na 
adrese www.mcdonalds.com. Normy neplatia pre 
nezávislých vlastníkov/prevádzkovateľov našej 
licencie, dodávateľov, nekontrolované pridružené 
spoločnosti ani pre žiadneho z ich riaditeľov alebo 
zamestnancov. Ako členom systému spoločnosti 
McDonald’s im odporúčame, aby si vytvorili 
vlastné zásady, postupy, školenia a certifikácie, 
ktoré budú v súlade s posolstvom týchto Noriem, 
a plne podporovali svojich zamestnancov, aby 
tieto Normy dodržiavali. Takýto spoločný záväzok 
nám pomôže uchovať si dobrú povesť spoločnosti, 
ktorá pri svojom podnikaní vždy koná čestne. 

Zverejnenie, 
dodatky a výnimky
Aktuálna verzia Noriem obchodného správania 
bude zverejnená a aktualizovaná na webovej 
stránke spoločnosti McDonald’s na adrese www.
mcdonalds.com. Dodatky budú tiež uverejňované 
na webovej stránke v súlade s platnými právnymi 
predpismi. Výnimky z Noriem pre výkonných 
riaditeľov musí schváliť Kontrolný výbor správnej 
rady a musia sa bezodkladne zverejniť v súlade 
s platnými zákonmi. Vzhľadom na to, že sa Normy 
pravidelne aktualizujú, ich najnovšiu verziu vždy 
nájdete na našej webovej stránke.  

Náš úspech závisí od toho, či každý z nás 
dokáže prijať osobnú zodpovednosť 
za to, že urobí tú správnu vec.
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Záväzok vedenia
Vedenie spoločnosti McDonald’s sa zaväzuje vždy 
dodržiavať prísne normy etického správania.

Na dodržiavanie etických zásad a súladu s 
právnymi normami bude v rámci Spoločnosti 
dohliadať správna rada spoločnosti McDonald’s. 
Aby sme pomohli našim zamestnancom 
napĺňať naše Normy obchodného správania, 
vytvorila spoločnosť McDonald’s Oddelenie pre 
dodržiavanie noriem a zásad (Global Compliance 
Office). Úlohou tohto oddelenia je dohliadať na 
dodržiavanie Noriem v rámci našej Spoločnosti, 
ako aj iných zásad spoločnosti McDonald’s.  

Ďalšie povinnosti 
vedúcich pracovníkov
Pracovníci s právomocou dohliadať na iných 
zamestnancov sú v pozícii s vysokou mierou 
dôvery a vplyvu. Preto majú na základe Noriem 
obchodného správania špeciálne povinnosti 
presadzovať na pracovisku etické konanie a ísť 
všetkým príkladom. Musia zabezpečiť, aby všetci 
im podriadení zamestnanci pochopili a dodržiavali 
Normy a absolvovali všetky požadované školenia 
týkajúce sa súladu s nimi a etiky. Navyše musia 
zamestnancom sprostredkovať a vysvetliť 
príslušné zásady spoločnosti McDonald’s, 
aby im dokonale porozumeli. 

Vedúci pracovníci musia otvorene a úprimne 
komunikovať v obojstrannom dialógu so 
svojimi zamestnancami. To znamená motivovať 
zamestnancov, aby kládli otázky, navrhovali 
riešenia a nahlasovali nevhodné konanie. Napokon 
musia vedúci pracovníci dôkladne preveriť všetky 
obvinenia z nevhodného konania, na ktoré boli 
upozornení, a vyvodiť z nich vhodné nápravné 
alebo disciplinárne opatrenia.

Osobná zodpovednosť
Každým našim činom prezentujeme spoločnosť 
McDonald’s pred zvyškom sveta a vždy musíme 
urobiť maximum pre uchovanie dobrej povesti 
našej značky. Náš úspech závisí od toho, či každý 
z nás dokáže prijať osobnú zodpovednosť za to, 
že urobí tú správnu vec.

Zamestnanci porušujúci zákony alebo Normy 
obchodného správania budú čeliť disciplinárnemu 
konaniu vrátane možného ukončenia pracovného 
pomeru. 

Otvorená komunikácia/
linka obchodnej integrity
V McDonald’s hovoríme o záležitostiach čestne a 
otvorene, a pozorne počúvame tak, aby sme veciam 
porozumeli. Kladieme otázky a upozorňujeme na 
problémy, aj keď sú náročné. 

Ak sa dozviete o akomkoľvek skutočnom alebo 
potenciálnom porušení Noriem obchodného 
správania alebo akéhokoľvek platného zákona, je 
vašou povinnosťou takéto porušenie ihneď nahlásiť. 

Na problémy je možné upozorniť mnohými 
spôsobmi. Ak ste presvedčení, že došlo alebo 
by mohlo dôjsť k porušeniu zákona, okamžite sa 
obráťte na Oddelenie pre dodržiavanie noriem 
a zásad (Global Compliance Office) alebo na právne 
oddelenie. Pri iných záležitostiach sa môžete 
zdôveriť svojmu priamemu nadriadenému alebo 
inému členovi vedenia, prípadne kontaktovať 
oddelenie ľudských zdrojov alebo oddelenie pre 
dodržiavanie noriem a zásad. Môžete tiež zavolať 
na bezplatnú linku obchodnej integrity spoločnosti 
McDonald’s, ktorá je vyhradená špeciálne pre 
telefonáty zamestnancov týkajúce sa problémov 
etiky a dodržiavanie našich noriem a zásad. 

Linka obchodnej 
integrity spoločnosti 
McDonald’s

Pracovníci linky obchodnej integrity 
McDonald’s sú dostupní non-stop 
24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní 
v roku. Jej prevádzku zabezpečuje externá 
firma so špecializáciou na vybavovanie 
hovorov s citlivým obsahom. Sú dostupní 
aj tlmočníci. Tel. číslo v rámci USA je 
+1 800-261-9827. V prípade telefonátov 
z iných krajín postupuje podľa pokynov na 
strane 56. Volajúci môžu podať anonymné 
hlásenia a nikto sa nebude snažiť o ich 
identifikáciu. Anonymných volajúcich si 
však dovoľujeme upozorniť, že vyriešiť 
problémy na základe anonymného hovoru 
býva niekedy zložitejšie.

TEL. ČÍSLO +1 800-261-9827
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Naši zákazníci
Podstatou všetkého, čo robíme, je 
dokonalá spokojnosť našich zákazníkov.

Kvalita a bezpečnosť 
výrobkov
Čisté reštaurácie. Dokonale chutné a bezpečné 
jedlo. Hračky balíka Happy Meal bezpečné pre 
deti. Toto sú už dlho základné kamene spoločnosti 
McDonald’s, na ktorých je postavený úspech 
našej značky.

Spoločnosť McDonald’s sa zaviazala poskytovať 
svojim zákazníkom absolútne bezpečné jedlo 
a nápoje. To si vyžaduje spoluprácu s našimi 
dodávateľmi, ktorí kontrolujú, testujú a sledujú 
všetky prísady. Bezpečnostné a kvalitatívne 
normy platné pre naše jedlo, nápoje, hračky 
a propagačné predmety spĺňajú, alebo dokonca 
prekračujú všetky platné právne požiadavky. 
Podporujeme dodatočné opatrenia na ochranu 
spotrebiteľov a zaistenie bezpečnosti potravín 
od našich miestnych dodávateľov. Považujeme 
to za našu povinnosť zodpovedného člena 
podnikateľskej komunity a vieme, že je 
to nevyhnutné pre trvalý rast a ziskovosť 
nášho podniku.

Každý zamestnanec spoločnosti McDonald’s je 
povinný dodržiavať všetky platné bezpečnostné 
a hygienické predpisy a postupy. Ak narazíte 
na problém súvisiaci s bezpečnosťou našich 
výrobkov, upozornite na to svojho manažéra.

“
“

SLOVÁ PREMIEŇAME NA SKUTKY

„ Každý deň reprezentujeme spoločnosť 
McDonald’s každým naším slovom, 
každou vetou, ktorú povieme 
našim zákazníkom, ako aj našim 
spolupracovníkom.“

 Zamestnanec spoločnosti McDonald’s
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Tu je niekoľko rád o dôverných informáciách, 
ktoré je potrebné si zapamätať:

●● Vykonajte preventívne opatrenia proti 
náhodnému zverejneniu dôverných informácií.

●● Označte ich ako „Dôverné“ a nikdy o nich 
nehovorte na verejných miestach.

●● Na zabezpečenie svojich prenosných 
počítačov, mobilných telefónov alebo 
akýchkoľvek iných elektronických zariadení 
používajte heslá a ďalšie schválené opatrenia.

●● O dôverných informáciách nikdy nehovorte 
na verejných miestach, ako sú výťahy, toalety 
alebo reštaurácie.

●● Nenechávajte dôverné dokumenty voľne 
prístupné vrátane konferenčných miestností, 
alebo pri kopírkach, kde by ich mohli vidieť 
neoprávnené osoby.

●● Pri odosielaní alebo preposielaní akýchkoľvek 
dôverných informácií e-mailom buďte veľmi 
opatrní. Dôkladne skontrolujte, pokojne 
aj dvakrát, zoznam príjemcov, či sú dané 
informácie skutočne určené pre každého 
z nich, a obzvlášť opatrní buďte pri používaní 
príkazu „Odpovedať všetkým“.

●● Buďte opatrní a nezverejňujte žiadne dôverné 
informácie na internetových fórach, ako napr. 
na blogu, ani na žiadnej zo sociálnych sietí. 

Dôverné informácie
Dôverné informácie okrem iného zahŕňajú 
neverejné informácie o obchodnej činnosti 
spoločnosti McDonald’s, jej prevádzkovateľoch 
licencií, zákazníkoch alebo dodávateľoch, 
ktoré by mohli uškodiť spoločnosti McDonald’s 
z hľadiska konkurencieschopnosti alebo 
by v prípade zverejnenia mohli viesť k 
narušeniu systému spoločnosti McDonald’s. 
Ide o informácie o expanzii, plány vývoja 
alebo obchodné plány, prípadne informácie 
o marketingových alebo prevádzkových 
stratégiách, o ktorých bežná verejnosť alebo 
konkurencia nevie. Medzi dôverné informácie 
patria tiež údaje o zamestnancoch chránené 
zákonom (napríklad chránené informácie o 
zdravotnom stave a čísla sociálneho poistenia). 
Informácie sú veľmi cenné. Neoprávnené 
sprístupnenie tohto druhu obchodných 
informácií môže výrazne poškodiť systém 
spoločnosti McDonald’s a je zakázané.

Marketing
Prísľub našej značky sa začína ešte pred vstupom 
našich zákazníkov do reštaurácie, pretože aj naša 
reklama a marketing sú pravdivé, vkusné a hodné 
jednej z najznámejších obchodných značiek 
na svete. Kódex zlatých oblúkov spoločnosti 
McDonald’s obsahujú informácie o našich 
záväzkoch týkajúcich sa spôsobu a obsahu našej 
komunikácie pri reklame a marketingu, ako aj 
naše princípy a normy vzťahujúce sa na právne 
záležitosti a obchodné značky.

Kódex zlatých oblúkov spoločnosti McDonald’s
Dostupné na intranete AccessMcD spoločnosti McDonald’s
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Príklady správnej ochrany 
dôverných informácií
Michal hovorí o potenciálne dôverných 
informáciách alebo obchodných tajomstvách 
iba s osobami v Spoločnosti, ktoré o nich 
musia vedieť, a obmedzuje ich šírenie na čo 
najmenšiu skupinu osôb.

Karolína pri odchode na obed vždy odkladá 
dôverné informácie do uzamknutej zásuvky.

Keďže má Jozef vo svojej práci prístup 
k osobným informáciám o zdravotnom stave 
a osobným zložkám zamestnancov, vždy ich 
uchováva v uzamknutej skrinke.

Ruženka vždy najskôr získa od potenciálnych 
dodávateľov podpísanú zmluvu o zachovaní 
mlčanlivosti skôr, ako im poskytne 
informácie o spoločnosti McDonald’s.

Osobné údaje používajte, iba ak na to máte 
oprávnenie, a aj v tom prípade výlučne na 
legitímne obchodné účely a v súlade s platnými 
zákonmi a princípmi. V prípade pochybností 
o tom, čo je prípustné, sa vždy opýtajte. Nikdy 
neposkytujte osobné údaje iných osôb nikomu zo 
spoločnosti McDonald’s ani mimo nej s výnimkou 
prípadov, ktoré povoľuje zákon a princípy 
spoločnosti McDonald’s.

Ochrana osobných údajov 
Zákony na ochranu osobných údajov chránia 
informácie o osobách. Platia prísne pravidlá 
týkajúce sa zhromažďovania a využívania 
osobných údajov zákazníkov a prevádzkovateľov 
licencií na marketingové účely. Medzi osobné 
údaje patria akékoľvek informácie, ktoré sa 
priamo alebo nepriamo týkajú určitej osoby – 
napríklad dátumy narodenia, rodné čísla, heslá, 
čísla bankových účtov a v niektorých prípadoch 
aj adresy IP. To znamená, že musíte s takýmito 
osobnými údajmi všetkých zamestnancov, 
zákazníkov aj prevádzkovateľov licencií 
zaobchádzať veľmi obozretne a s rešpektom. 
Takéto údaje nesmiete nikdy využívať vo svoj 
osobný prospech ani žiadnym iným nevhodným 
spôsobom.

Aj keď máte na zdieľanie osobných údajov mimo 
spoločnosti McDonald’s legitímny obchodný 
dôvod, musíte sa predtým uistiť, že príjemca 
je: 1) oprávnený získať dané informácie, 
2) si vedomý dôverného charakteru daných 
údajov a 3) presne vie, ako môže dané údaje 
používať. Rozsah sprístupnenia osobných 
údajov obmedzte iba na minimum potrebné na 
dosiahnutie daného obchodného účelu. Navyše 
môžu platiť právne obmedzenia vzťahujúce sa 
na poskytovanie osobných údajov iným stranám 
alebo ich prenos mimo krajinu ich pôvodu. 
Ochrana osobných údajov, zákony na ochranu 
súkromia, predpisy, normy a ich presadzovanie 
sa v jednotlivých krajinách líšia. Neoprávnené 
využívanie osobných údajov môže vyústiť až do 
právnych postihov a zároveň poškodiť dobré 
meno spoločnosti McDonald’s. 

Čo sú to dôverné informácie?

ODPOVEĎ: Za dôverné informácie sa považujú 
všetky neverejné informácie týkajúce sa obchodu, 
ako napríklad tie, ktoré by mohla využiť vo svoj 
prospech konkurencia. Ide napríklad o informácie 
o obchodných plánoch, obchodných tajomstvách 
alebo prevádzke, ktoré nie sú známe bežnej 
verejnosti ani konkurentom.

Práve som sa vrátil z oblastného stretnutia, 
kde som sa dozvedel o plánoch pre úžasné 
nové produkty a vynikajúcich finančných 
výsledkoch spoločnosti McDonald’s, ktoré budú 
čoskoro zverejnené. Som veľmi hrdý na úspech 
spoločnosti McDonald’s a nemôžem sa dočkať, 
kedy sa o tieto novinky podelím. Môžem o tom 
povedať svojej rodine alebo odpovedať na 
otázky, ak ma osloví nejaký reportér?

ODPOVEĎ: Nie. Tieto informácie ešte neboli 
zverejnené a sú dôverné. Neoprávnené 
prezradenie by mohlo mať vážne dôsledky. 
Spoločnosť McDonald’s by napríklad mohla 
stratiť konkurenčnú výhodu alebo čeliť právnej 
zodpovednosti. Nikdy neposkytujte dôverné 
informácie Spoločnosti reportérom ani žiadnej 
osobe mimo spoločnosti McDonald’s.

OTÁZKA

OTÁZKA
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Naši zamestnanci
Na našich zamestnancoch  
nám veľmi záleží.

Spokojnosť zamestnancov
Poskytujeme príležitosti, podporujeme talenty, 
vychovávame lídrov a odmeňujeme dosiahnuté 
výsledky. Sme presvedčení, že tím osobností 
z rôznych prostredí a s rôznymi skúsenosťami, 
ktoré spolupracujú v prostredí založenom na 
rešpekte a silnej osobnej angažovanosti, je 
základným kameňom nášho pretrvávajúceho 
obchodného úspechu.

Ochrana pred odvetou 
Ako zamestnancovi spoločnosti McDonald’s 
vám z jej strany nehrozia žiadne odvetné kroky. 
Odveta je akýkoľvek úkon priamo alebo nepriamo 
odporúčaný, namierený alebo vykonaný proti 
zamestnancovi ako reakcia na nahlásenie 
potenciálneho etického alebo právneho problému 
alebo na spoluprácu pri vyšetrovaní. V spoločnosti 
McDonald’s sú prísne zakázané akékoľvek formy 
odvety voči zamestnancovi, ktorý nahlási problém 
týkajúci sa zhody s Normami. Na druhej strane 
musí každý zamestnanec, ktorý vie o tom alebo má 
podozrenie, že došlo k odvete, takúto skutočnosť 
okamžite nahlásiť.

Všetky nasledujúce kroky budú mať za následok 
disciplinárne konanie, ktoré môže vyústiť až do 
prípadného rozviazania pracovného pomeru: 

●● vedomé nahlásenie nepravdivých informácií,

●● nahlásenie informácií, ktoré majú za cieľ 
ohroziť alebo poškodiť dobré meno daného 
zamestnanca, alebo

●● vykonanie akýchkoľvek krokov proti inému 
zamestnancovi, ktoré sú považované 
za odvetu.

Vyhľadanie pomoci od 
spoločnosti McDonald’s 
Ak si myslíte, že ste sa stali obeťou odvety, 
obráťte sa na: 

●● zástupcu oddelenia ľudských zdrojov

●● Oddelenie pre dodržiavanie noriem 
a zásad (Global Compliance Office) 
Telefonicky: +1 630-623-3522 
Text: +1 630-400-6818 
E-mail: business.integrity@us.mcd.com

●● On-line nástroj ohlasovania 
obchodnej integrity 
https://tnwgrc.com/mcd/

●● linku obchodnej integrity: 
+1 800-261-9827

Linku obchodnej integrity obsluhujú 
operátori nezávislej spoločnosti, ktorí 
sú dostupní non-stop 24 hodín denne, 
7 dní v týždni, 365 dní v roku. Hovory 
sú bezplatné, dôverné a môžu byť 
uskutočnené anonymne. Vždy sú dostupní 
aj tlmočníci.
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Alkohol a drogy
Na pracovisku a pri akejkoľvek pracovnej činnosti 
je prísne zakázané prechovávanie alebo užívanie 
alkoholu alebo ilegálnych drog. Nesmiete 
pracovať pod vplyvom alkoholu, zakázaných drog 
ani žiadnych iných látok, ktoré by vám mohli 
brániť v bezpečnom a efektívnom vykonávaní 
vašich pracovných povinností. V práci nesmiete 
rozširovať žiadne drogy ani alkohol. V priestoroch 
Spoločnosti je zakázané prechovávať alebo 
konzumovať alkohol s výnimkou spoločenských 
akcií organizovaných spoločnosťou McDonald’s, 
kde je povolená konzumácia alkoholu.

Niekoľko z mojich spolupracovníkov často 
rozpráva nevkusné vtipy, no zatiaľ som nenašiel 
odvahu povedať im, že mi takéto vtipy vadia. 
Ako mám v takejto situácii konať?

ODPOVEĎ: Ohľaduplnosť voči iným je tradičnou 
hodnotou spoločnosti McDonald’s. Obráťte sa 
s problémom na svojho nadriadeného alebo na 
oddelenie ľudských zdrojov. Ak chcete problém 
nahlásiť anonymne, zavolajte na Linku obchodnej 
integrity na čísle +1 800-261-9827.

OTÁZKA

INKLÚZIA A RÔZNORODOSŤ
Spoločnosť McDonald’s plne podporuje 
rôznorodosť a rovnaké príležitosti pre všetkých. 
Rešpektujeme jedinečné vlastnosti a perspektívy 
každého zamestnanca a tieto rôznorodé 
perspektívy využívame ako pomôcku na budovanie 
a zlepšovanie našich vzťahov so zákazníkmi 
a obchodnými partnermi. Vítame rôznorodosť 
našich zamestnancov, prevádzkovateľov licencií, 
zákazníkov a obchodných partnerov a usilujeme sa 
dosiahnuť, aby sa v spoločnosti McDonald’s každý 
cítil ako doma.

Spoločnosť McDonald’s poskytuje rovnaké 
zaobchádzanie a rovnaké pracovné príležitosti 
bez ohľadu na rasu, farbu pleti, náboženské 
vyznanie, pohlavie, vek, národnosť, občianstvo, 
postihnutie, sexuálnu orientáciu, vojenský stav, 
štatút veterána, pohlavnú identitu a vyjadrenie, 
genetické informácie, politickú príslušnosť alebo 
akékoľvek iné kategórie chránené zákonmi. Tieto 
zásady uplatňujeme pri našich zamestnancoch, 
uchádzačoch o zamestnanie, nezávislých 
zmluvných poskytovateľoch, prevádzkovateľoch 
licencií, dodávateľoch služieb aj dodávateľoch 
výrobkov. Týmito zásadami sa riadime pri všetkých 
aspektoch jednania spoločnosti McDonald’s 
so zákazníkmi aj pri našich rozhodnutiach o 
zamestnaní vrátane výberu a náboru pracovníkov, 
ich pracovného zaradenia, povýšenia, školenia, 
zaraďovania do zmien, zamestnaneckých výhod, 
odmeňovania a rozviazania pracovného pomeru. 

BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
Zaväzujeme sa poskytovať všetkým našim 
zamestnancom bezpečné a zdravé pracovné 
prostredie. Od všetkých zamestnancov 
vyžadujeme dodržiavanie bezpečnostných 
predpisov a prijímanie bezpečnostných opatrení 
nevyhnutných pre ich vlastnú bezpečnosť aj 
bezpečnosť ich spolupracovníkov. V záujme 
bezpečnosti všetkých musia zamestnanci 
okamžite nahlásiť pracovné úrazy a nebezpečné 
pracovné postupy alebo podmienky svojmu 
priamemu nadriadenému.

REŠPEKT A DÔSTOJNOSŤ
Každý z našich zamestnancov po celom svete si 
zaslúži, aby sa s ním jednalo spravodlivo, s úctou 
a dôstojne. Zamestnancom aj uchádzačom 
o zamestnanie poskytujeme rovnocenné 
príležitosti.

Zamestnanci spoločnosti McDonald’s majú právo 
pracovať v prostredí, kde nehrozí obťažovanie, 
zastrašovanie ani zneužívanie, sexuálne alebo 
iné, ani prejavy alebo hrozby fyzického násilia. 
Netolerujeme slovné ani fyzické prejavy, ktoré 
ponižujú iné osoby, bezdôvodne narúšajú 
pracovný výkon inej osoby alebo na pracovisku 
vytvárajú zastrašujúcu, násilnú, nepriateľskú či 
urážlivú atmosféru alebo akékoľvek iné konanie 
uvedené v princípoch spoločnosti McDonald’s 
proti diskriminácii a obťažovaniu.

Na účely týchto zásad patria medzi prejavy 
obťažovania ohováranie, nevhodné narážky, 
vtipy, elektronická komunikácia a iné vizuálne, 
verbálne alebo fyzické prejavy, ktoré by mohli na 
pracovisku vytvárať zastrašujúcu, nepriateľskú 
alebo urážlivú atmosféru.

Okrem vyššie uvedených prejavov zahŕňa 
„sexuálne obťažovanie“ aj nepríjemné sexuálne 
návrhy, požiadavky na sexuálne pôžitky a iné 
druhy správania sexuálneho charakteru.

ĽÚBOSTNÉ VZŤAHY 
Aby sme predišli situáciám, pri ktorých by 
správanie na pracovisku mohlo negatívne 
ovplyvniť pracovné prostredie, majú zamestnanci 
zakázané nadväzovať ľúbostné alebo sexuálne 
vzťahy so svojim priamymi alebo nepriamymi 
nadriadenými. Je veľmi nevhodné uprednostňovať 
svojich obľúbencov alebo robiť obchodné 
rozhodnutia na základe emócií alebo kamarátstva 
namiesto konania v najlepšom záujme 
Spoločnosti. Ak plánujete mať alebo už máte 
vzťah, ktorý odporuje princípom Spoločnosti, 
musíte to bezodkladne oznámiť zástupcovi 
oddelenia ľudských zdrojov alebo riaditeľovi. 

Postupy pri zamestnávaní
ĽUDSKÉ PRÁVA 
V spoločnosti McDonald’s vykonávame všetky 
činnosti spôsobom, ktorý rešpektuje ľudské 
práva definované vo Všeobecnej deklarácii 
ľudských práv Organizácie spojených národov. 
Nevyužívame žiadnu formu otrockej, nútenej, 
zväzujúcej ani nedobrovoľnej väzenskej práce. 
Nepodieľame sa na obchode s ľuďmi ani 
vykorisťovaní, ani nedovážame tovary, ktoré 
majú pôvod v otrockej práci alebo obchode 
s ľuďmi. Presadzujeme základné ľudské práva 
pre všetkých ľudí. Nikdy nezamestnáme 
neplnoleté deti ani nútené pracovné sily. Prísne 
zakazujeme fyzické tresty alebo zneužívanie. 
Rešpektujeme právo zamestnancov stať sa 
členom alebo odmietnuť členstvo v akejkoľvek 
skupine, v súlade s platnými zákonmi a právnymi 
predpismi. Spoločnosť McDonald’s vždy 
dodržiava pracovnoprávne zákony každej krajiny, 
kde podniká.

Juraj a jeho nadriadený Dávid spolu chodia 
dosť často na služobné cesty. Pri každej ceste 
si Dávid kupuje malé veci osobnej spotreby 
prostredníctvom kreditnej karty Spoločnosti 
a Juraj o týchto nákupoch vie. Juraj by na 
toto neoprávnené využívanie kreditnej karty 
Spoločnosti rád niekoho upozornil, no bojí sa 
prípadných negatívnych dôsledkov, ak sa s tým 
niekomu zdôverí. Je Jurajovou povinnosťou 
nahlásiť Dávidove pochybné nákupy?

ODPOVEĎ: Áno. Juraj je povinný nahlásiť 
Dávidovo konanie a nemusí sa pritom obávať 
odvety. Má niekoľko možností. Môže nahlásiť 
Dávidovo konanie priamo niektorému 
zástupcovi oddelenia ľudských zdrojov, obrátiť 
sa na Oddelenie pre dodržiavanie noriem 
a zásad (Global Compliance Office) alebo 
ak uprednostňuje zostať v anonymite, môže 
kontaktovať Linku obchodnej integrity na čísle 
+1 800-261-9827. 

OTÁZKA

Prevádzkové smernice riadenia ľudských zdrojov 
spoločnosti McDonald’s
Dostupné na intranete AccessMcD spoločnosti McDonald’s
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Veríme v systém  
spoločnosti McDonald’s.

Systém spoločnosti McDonald’s

Konáme v najlepšom záujme 
spoločnosti McDonald’s
Konáme v záujme dlhodobého úspechu 
spoločnosti McDonald’s a dodržiavame vysoké 
štandardy spravodlivosti, poctivosti a integrity, 
nie pre osobný zisk alebo uprednostňovanie 
rodiny alebo priateľov.

Vzťahy so samostatnými 
vlastníkmi/prevádzkovateľmi 
licencií
Náš skvelý systém sme vybudovali na 
základe pomoci samostatným vlastníkom/
prevádzkovateľom našich licencií dosiahnuť 
ich potenciál prostredníctvom pozitívnych 
obchodných vzťahov so spoločnosťou 
McDonald’s. Dokázali sme to tak, že sme sa 
k samostatným vlastníkom/prevádzkovateľom 
našich licencií vždy chovali úctivo, spravodlivo 
a úprimne, v dobrých aj zlých časoch. 
Naše vzťahy so samostatnými vlastníkmi/
prevádzkovateľmi licencií majú aj naďalej 
kľúčový význam pre náš úspech. Udržiavanie 
týchto dobrých vzťahov je povinnosťou všetkých 
zamestnancov.

Tieto Normy nie sú záväzné pre samostatných 
vlastníkov/prevádzkovateľov našich licencií, ktorí 
sú nezávislými podnikateľmi a podnikateľkami, 
ani ich zamestnancov. Aj napriek tomu 
očakávame od našich samostatných vlastníkov/
prevádzkovateľov našich licencií dodržiavanie 
prísnych noriem čestnosti a rešpektovanie 
všetkých platných zákonov a právnych 
nariadení vrátane zákonov o ľudských právach, 
dôstojnosti a rešpekte, bezpečnosti na 
pracovisku a o odmeňovaní zamestnancov, 
ako aj zaobchádzaní s nimi. Zároveň za snažíme 
presadzovať, aby aj vo svojej firme prijali normy 
podobné týmto Normám.
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Pravidelne prehodnocujeme a aktualizujeme 
našu činnosť súvisiacu s dodávateľmi 
a udržateľnosťou, aby sme dosiahli, že je 
neustále v súlade s našimi normami. Usilujeme 
sa spolupracovať s dodávateľmi, ktorí považujú 
za svoju povinnosť riadiť sa našimi univerzálnymi 
princípmi podnikania zodpovedným a etickým 
spôsobom.

Musia dodávatelia a samostatní vlastníci/
prevádzkovatelia licencií spoločnosti 
McDonald’s absolvovať každoročnú certifikáciu 
o dodržiavaní Noriem obchodného správania?

ODPOVEĎ: Nie, dodávatelia ani samostatní 
vlastníci/prevádzkovatelia našich licencií sa 
nemusia certifikovať v oblasti našich Noriem. 
Aj napriek tomu sa od nich očakáva dodržiavanie 
podobných princípov, ako sú uvedené v našich 
Normách, ako aj to, že budú podporovať našich 
zamestnancov v dodržiavaní Noriem. Navyše 
sú dodávatelia povinní každoročne potvrdiť 
svoj súlad s Etickým kódexom pre dodávateľov 
a očakávame od nich, že budú podnikať eticky 
a riadiť sa všetkými platnými zákonmi a právnymi 
nariadeniami. 

OTÁZKA

Vzťahy s dodávateľmi
Keď bol Ray Kroc dodávateľom prvej reštaurácie 
McDonald’s, spoznal dôležitosť vybudovania 
kvalitných vzťahov s dodávateľmi. Ich význam 
si uvedomujeme aj dnes. S našimi dodávateľmi 
jednáme zdvorilo, spravodlivo a čestne a na 
oplátku očakávame rovnaký prístup k nám aj 
od našich dodávateľov.

Vzťahy spoločnosti McDonald’s s jej dodávateľmi 
sú založené na zákonných, účinných 
a spravodlivých postupoch. Hoci sa Normy 
obchodného správania nevzťahujú na našich 
dodávateľov, očakávame od nich dodržiavanie 
platných zákonných požiadaviek v rámci 
ich obchodných vzťahov vrátane vzťahov 
s ich zamestnancami, lokálnymi komunitami 
a spoločnosťou McDonald’s. Všetci naši 
dodávatelia sú navyše povinní potvrdiť súlad 
s naším Etickým kódexom pre dodávateľov.

Ako spoločnosť s celosvetovým pôsobením 
udržuje McDonald’s obchodné vzťahy 
s dodávateľmi z mnohých krajín s rôznymi 
kultúrnymi, sociálnymi a ekonomickými 
podmienkami. Spoločnosť McDonald’s 
je zástancom čestných podmienok pri 
zamestnávaní a vytvárania bezpečného, zdravého 
a produktívneho pracovného prostredia pre 
svojich zamestnancov. Preto sa snažíme 
spolupracovať s dodávateľmi, ktorí s nami 
zdieľajú rovnaké hodnoty. To znamená, že naši 
dodávatelia by mali rovnako ako my podporovať 
základné ľudské práva pre všetkých ľudí: správať 
sa k svojim zamestnancom férovo, ohľaduplne 
a úctivo a dodržiavať postupy presadzujúce 
ochranu zdravia a bezpečnosť ľudí.

Etický kódex pre dodávateľov spoločnosti McDonald’s
Dostupný na intranete AccessMcD spoločnosti McDonald’s a stránke 
www.mcdonalds.com
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Etika
Pri prevádzke našej 
spoločnosti konáme eticky.

Nikdy nepoužívajte počítače ani siete 
Spoločnosti spôsobom, ktorý by mohol 
narušiť bezpečnosť alebo integritu informácií 
a softvéru Spoločnosti.

Nikdy nepoužívajte počítače ani siete 
Spoločnosti na prístup, prijímanie ani prenos 
materiálov, ktoré porušujú tieto Normy, sú 
nelegálne alebo ktoré môžu porušovať naše 
zásady týkajúce sa dôvernosti alebo iné 
princípy Spoločnosti.

Nesmiete prenajať, požičať, darovať 
ani predať žiadny majetok Spoločnosti, 
pokiaľ nemáte výslovné povolenie od 
kompetentného vedúceho pracovníka.

Nikdy nevyužívajte majetok, informácie 
ani postavenie Spoločnosti vo svoj 
osobný prospech.

Ochrana majetku 
spoločnosti
Každý zo zamestnancov spoločnosti McDonald’s 
musí vždy chrániť majetok Spoločnosti vrátane 
toho najcennejšieho, čo máme: našej značky. 
Jedným zo spôsobov, ako chrániť našu značku, 
je zabrániť nevhodnému alebo nezákonnému 
používaniu názvu spoločnosti McDonald’s, jej 
ochranných známok alebo iného duševného 
vlastníctva. 

Je vašou povinnosťou správne využívať a 
chrániť majetok Spoločnosti. Pri využívaní 
majetku Spoločnosti používajte zdravý úsudok 
a zodpovedný prístup a nezneužívajte pritom 
žiadne zo svojich právomocí, ktoré ste získali 
v rámci svojej pracovnej pozície v spoločnosti 
McDonald’s. Medzi majetok Spoločnosti patria 
finančné aktíva, vozidlá, kancelárske potreby, 

zariadenie a vybavenie, počítače, siete, softvér, 
telefónne a internetové služby, hlasová pošta 
a e-maily. 

Podvody
Nikdy sa nezapájajte do žiadnej činnosti, 
ktorej súčasťou je krádež, podvod, sprenevera, 
vydieranie alebo odcudzenie majetku. Na účely 
tohto dokumentu je podvod definovaný ako 
zámerné utajovanie, pozmeňovanie, falšovanie 
alebo zamlčovanie informácií vo váš vlastný 
prospech alebo v prospech iných osôb. 
Podnetom k podvodu môže byť príležitosť získať 
niečo cenné, ako napr. splnenie pracovnej 
úlohy alebo získanie platby, prípadne vyhnutie 
sa negatívnym dôsledkom, ako je disciplinárny 
postih. Musíte sa vždy vyhýbať konaniu, ktoré má 
znaky podvodu. Napríklad, nikdy nepoužívajte 
finančné prostriedky Spoločnosti bez riadneho 
schválenia. Neuzatvárajte v mene Spoločnosti 
žiadne dohody bez potrebného oprávnenia. 
Tu je niekoľko príkladov podvodu podľa vyššie 
uvedených definícií: 

●● pozmenenie výsledkov tržieb alebo prehľadu 
skladových zásob na splnenie výkonnostných 
cieľov,

●● predloženie sfalšovaných lekárskych záznamov 
s cieľom získať nemocenské dávky,

●● sfalšovanie záznamu odpracovaných hodín 
s cieľom zvýšenia zárobku alebo vyhnutia sa 
disciplinárnemu postihu za neskorý príchod 
alebo absenciu v práci,

●● zámerné uvedenie nesprávnych informácií 
v účtovníctve a záznamoch našej Spoločnosti, 
alebo

●● zmanipulovanie výkonnostných opatrení pri 
hodnotení a prevádzke reštaurácie.
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Môj brat je majiteľom spoločnosti, ktorá podľa 
neho dokáže spoločnosti McDonald’s dodávať 
kvalitnejší a lacnejší tovar ako jej súčasný 
dodávateľ. Môžeme jeho firmu využívať?

ODPOVEĎ: Možno. Na akýkoľvek blízky vzťah, 
ktorý máte s niektorým z našich dodávateľov, 
musíte vždy upozorniť svojho nadriadeného 
alebo osobu zodpovednú za rozhodovanie 
v oblasti nákupov, ako aj nahlásiť potenciálny 
konflikt záujmov Oddeleniu pre dodržiavanie 
noriem a zásad (Global Compliance Office). 
Každá situácia sa prehodnotí samostatne so 
zohľadnením všetkých okolností.

Medzi mnou a dodávateľom vzniklo priateľstvo 
a zvažujeme možnosť spoločného podnikania 
v oblasti, ktorá nesúvisí so spoločnosťou 
McDonald’s. Môže ísť o porušenie zásad 
Spoločnosti?

ODPOVEĎ: Áno, mohlo by. Aj keď sa vám podarí 
zabrániť, aby vaše osobné a finančné vzťahy 
nenarušili váš úsudok pri záujmoch Spoločnosti, 
ostatní vás môžu vnímať ako zaujatého. Pred 
ďalším postupom musíte svoje plány prebrať 
so svojím nadriadeným, ako aj s Oddelením 
pre dodržiavanie noriem a zásad (Global 
Compliance Office).

OTÁZKA

OTÁZKA

OBCHODNÉ VZŤAHY S PRÍBUZNÝMI 
A PRIATEĽMI
Ku konfliktu záujmov môže dôjsť aj vtedy, ak 
máte obchodné vzťahy so svojimi príbuznými 
alebo blízkymi osobnými priateľmi. Musíte 
nahlásiť akýkoľvek potenciálny konflikt záujmov 
svojmu nadriadenému, ako aj Oddeleniu pre 
dodržiavanie noriem a zásad (Global Compliance 
Office). Zároveň musíte byť opatrní pri zdieľaní 
informácií s príbuznými alebo priateľmi, ktorí 
pracujú pre konkurentov alebo majú obchodné 
záujmy u konkurentov. To isté platí aj v prípade, 
ak máte príbuzných alebo priateľov, ktorí pracujú 
pre dodávateľov, poskytovateľov služieb alebo 
samostatných vlastníkov/prevádzkovateľov 
licencií spoločnosti McDonald’s, alebo ktorí 
majú v takýchto firmách obchodné záujmy.

RODINKÁRSTVO 
K rodinkárstvu dochádza, keď je niektorý 
zamestnanec priamym alebo nepriamym 
podriadeným svojho príbuzného. Zamestnanci 
majú povinnosť nahlásiť Oddeleniu pre 
dodržiavanie noriem a zásad (Global Compliance 
Office) alebo oddeleniu ľudských zdrojov 
akékoľvek vzťahy, ktoré porušujú zásady o 
ľúbostných vzťahoch, rodinkárstve a priatelení sa. 

MIMOPRACOVNÝ POMER A INÉ 
OBCHODNÉ VZŤAHY
Hlavnou povinnosťou každého z nás je 
presadzovať záujmy spoločnosti McDonald’s. 
Mimopracovný pomer a iné obchodné vzťahy 
nesmú byť v rozpore s touto povinnosťou. Ako 
zamestnanec spoločnosti McDonald’s nesmiete 
prijať ani dostať odmenu od žiadneho dodávateľa 
ani podnikateľského subjektu, s ktorým vediete 
obchodnú činnosť v mene spoločnosti McDonald’s.

úprimnosť a čestnosť, je na mieste vyžadovať od nich 
vysokú mieru osobnej zodpovednosti za ich konanie. 
Platí to najmä v súvislosti s potenciálnym konfliktom 
medzi osobnými alebo finančnými záujmami 
výkonných riaditeľov a záujmami spoločnosti 
McDonald’s. Okrem toho, že sú výkonní riaditelia 
spoločnosti McDonald’s povinní oznamovať konflikty 
podľa týchto Noriem, musia tiež nahlásiť akýkoľvek 
skutočný alebo potenciálny konflikt záujmov v súlade 
so Zásadami o blízkych osobách.

PRAVIDLÁ V PRÍPADE KONFLIKTU ZÁUJMOV
Musíme postupovať opatrne a zaistiť, aby naše 
obchodné a finančné transakcie nevytvárali dojem 
zaujatosti alebo nespravodlivosti. Okrem iných 
môžu medzi bežné situácie s konfliktom záujmov 
patriť niektoré z týchto: 

●● váš príbuzný alebo člen vašej domácnosti pracuje 
pre konkurenčnú spoločnosť alebo dodávateľa,

●● vy, váš príbuzný alebo člen vašej domácnosti 
máte finančný záujem v konkurenčnej spoločnosti 
alebo u súčasného alebo potenciálneho 
dodávateľa;

●● ste priamym alebo nepriamym nadriadeným alebo 
podriadeným vášho príbuzného alebo člena vašej 
domácnosti,

●● máte osobný alebo ľúbostný vzťah s osobou, 
ktorej ste zároveň priamy nadriadený alebo 
podriadený,

●● máte možnosť ovplyvňovať rozhodovanie o 
prijatí do zamestnania (napr. spolurozhodovať 
o prijatí, hodnotiť výkon, stanovovať mzdu alebo 
odmeny) pre svojho príbuzného alebo člena 
vašej domácnosti, prípadne osobu, s ktorou 
máte osobný alebo ľúbostný vzťah,

●● využívate dôverné informácie Spoločnosti alebo 
majetok Spoločnosti pri investovaní alebo 
podnikaní mimo spoločnosť McDonald’s, alebo

●● máte mimozamestnanecké alebo obchodné 
záujmy, ktoré sú v rozpore s najlepším záujmom 
spoločnosti McDonald’s. 

(tu uvedený pojem „príbuzný“ označuje dieťa, nevlastné dieťa, rodiča, 
nevlastného rodiča, manžela/manželku, domáceho partnera, súrodenca, 
svokru, svokra, zaťa, nevestu, švagra alebo švagrinú, ako aj akúkoľvek 
osobu, okrem vášho nájomcu alebo zamestnanca, ktorá s vami býva 
v jednej domácnosti.)

Konflikt záujmov
Každý z nás musí predísť situáciám, v ktorých 
by naše osobné alebo finančné záujmy mohli 
spôsobiť narušenie našej obchodnej lojality. Aby 
sme potvrdili svoju povesť čestnej a bezúhonnej 
Spoločnosti, sme povinní upozorniť na každú 
situáciu, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 
alebo by mohla ako konflikt záujmov vyzerať. Ku 
„konfliktu záujmov“ dochádza, ak máte osobný 
vzťah alebo finančný záujem, ktorý by mohol 
byť v rozpore s vašou povinnosťou konať v 
najlepšom záujme spoločnosti McDonald’s, alebo 
ak zneužívate svoje postavenie v spoločnosti 
McDonald’s pre svoj osobný prospech. Príkladom je 
vlastnenie alebo finančný záujem v konkurenčnom 
podniku, alebo prijatie služieb či peňazí od 
dodávateľa pri udeľovaní zakázky.

ODKRÝVANIE KONFLIKTOV ZÁUJMOV
Akúkoľvek situáciu vedúcu k skutočnému alebo 
potenciálnemu konfliktu záujmov musíte nahlásiť 
svojmu nadriadenému alebo Oddeleniu pre 
dodržiavanie noriem a zásad (Global Compliance 
Office). Nahlásenie treba vykonať vždy, keď dôjde 
k situácii vedúcej ku konfliktu záujmov, a opakovať 
ho každý rok, keď dostanete Dotazník na odkrývanie 
konfliktov záujmov, a to aj v prípade, ak ste už 
predtým dostali oznámenie, že váš konflikt záujmov 
bol prešetrený a vyriešený. Toto umožní situáciu 
dôkladne preveriť v kontexte aktuálnych okolností 
týkajúcich sa vás a vášho postavenia v spoločnosti 
McDonald’s. Musíte splniť všetky podmienky, ktoré 
vám stanoví váš nadriadený alebo Oddelenie pre 
dodržiavanie noriem a zásad (Global Compliance 
Office), aby bol konflikt obmedzený alebo 
odstránený. Medzi takéto podmienky môže napríklad 
patriť pozbavenie vás právomoci rozhodovať 
v mene spoločnosti McDonald’s alebo zavedenie 
dodatočných kontrolných mechanizmov, aby sa 
konflikt alebo potenciálny konflikt vyriešil. Ak viete o 
akomkoľvek konflikte alebo potenciálnom konflikte, 
ktorý sa vás priamo netýka, stále ste povinní nahlásiť 
ho Oddeleniu pre dodržiavanie noriem a zásad 
(Global Compliance Office). 

BLÍZKE OSOBY
Vzhľadom na to, že výkonní riaditelia spoločnosti 
McDonald’s zohrávajú významnú úlohu pri udržiavaní 
a ochrane povesti Spoločnosti presadzujúcej 
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a využívanie e-mailu. Okrem iných môžu medzi 
príklady nevhodného používania patriť: 

●● protizákonné aktivity, 

●● stávkovanie, tipovanie alebo predávanie, 

●● obťažovanie, znevažovanie iných osôb, 
prenasledovanie alebo nezákonná 
diskriminácia, 

●● zhromažďovanie finančných zdrojov na účely, 
ktoré neschválila Spoločnosť, 

●● obchodné aktivity, napr. obchodné aktivity na 
osobné obohacovanie, 

●● propagácia politických alebo náboženských 
postojov alebo aktivít, 

●● prijímanie, ukladanie, zobrazovanie alebo 
prenášanie materiálov, ktoré by na základe 
zdravého úsudku mohli byť považované za 
násilné, obťažujúce, diskriminačné, nemravné, 
otvorene sexuálne alebo pornografické, a to 
vrátane akejkoľvek formy znázornenia, fotografie, 
zvukovej nahrávky alebo písaného slova, 

●● neautorizovaný prístup k neverejným údajom, 

●● používanie, ktoré akýmkoľvek spôsobom 
narušuje alebo poškodzuje povesť alebo 
obchodné záujmy Spoločnosti a 

●● účely iné ako je podnikanie Spoločnosti, 
s výnimkou obmedzeného a primeraného 
osobného používania.

Poyužíval som počítač spoločnosti McDonald’s na 
odosielanie e-mailov a vyhľadávanie na internete 
na účely mojej firmy. Je to v poriadku?

ODPOVEĎ: Nie. Používanie vybavenia 
alebo internetových služieb Spoločnosti na 
vyhľadávanie alebo vykonávanie obchodných 
aktivít nesúvisiacich so spoločnosťou McDonald’s 
je zakázané.

OTÁZKA

s ktorým vediete obchodnú činnosť v mene 
spoločnosti McDonald’s.

Nesmiete využívať vo svoj prospech obchodné 
ani investičné príležitosti, ktoré sa vám naskytli 
používaním majetku, informácií alebo postavenia 
Spoločnosti. Toto zahŕňa priamu alebo nepriamu 
kúpu, prenájom alebo iný spôsob nadobudnutia 
vlastníckych práv k akémukoľvek majetku alebo 
materiálom, ak by o takúto príležitosť mohla mať 
záujem aj spoločnosť McDonald’s.

A nakoniec, neinvestujte osobne do žiadneho 
subjektu, ak by takáto investícia mohla ovplyvniť, 
alebo vzbudiť podozrenie, že môže ovplyvniť, 
váš úsudok pri obchodných rozhodnutiach 
súvisiacich s daným podnikom. Majte na 
pamäti potenciálne konflikty záujmov, ktoré 
môžu vzniknúť pri investovaní do súkromných 
a akciových spoločností, a postupujte veľmi citlivo 
v prípade akýchkoľvek problémov so zneužívaním 
interných informácií, ku ktorým môže dôjsť pri 
investovaní do akciových spoločností. (Ďalšie 
informácie nájdete v časti „Interné informácie 
a obchodovanie s cennými papiermi“.)

Používanie elektronickej 
komunikácie
Zamestnanci sú zodpovední za správne používanie 
elektronických komunikačných nástrojov vrátane 
telefónov, mobilných telefónov, počítačov, faxov, 
pagerov, e-mailov a prístupu na internet. Pri 
vykonávaní obchodných činností pre spoločnosť 
McDonald’s sa od nich očakáva dodržiavanie 
prísnych etických noriem. Zamestnanci 
nesmú používať elektronickú komunikáciu na 
podporovanie svojich osobných záujmov ani 
žiadnych iných, ktoré nie sú v záujme Spoločnosti. 

Zamestnanci okrem toho musia používať 
rozumný úsudok pri používaní elektronických 
nástrojov a technológií poskytnutých 
Spoločnosťou, a to vrátane prístupu na internet 

Jeden z mojich dodávateľov ma poprosil 
o prednesenie príspevku na konferencii, 
ktorú tento dodávateľ sponzoruje, a ponúkol 
mi pritom uhradenie všetkých mojich výdavkov. 
Môžem takúto ponuku prijať?

ODPOVEĎ: Mohli by ste akceptovať časť tejto 
ponuky. Ak to schváli váš nadriadený, môžete 
súhlasiť s vystúpením na konferencii. Spoločnosť 
McDonald’s však nepovoľuje, aby dodávatelia 
platili cestovné a ubytovacie náklady našich 
zamestnancov. Pozvanie preberte so svojím 
nadriadeným, pretože táto situácia závisí od 
konkrétnych faktov a okolností.

V mojej krajine sa odmietnutie darčeka od 
obchodného partnera môže považovať za 
urážku. Ako mám postupovať, ak mi ponúknu 
drahý darček a ja viem, že jeho odmietnutie sa 
považuje za urážku?

ODPOVEĎ: Ak je v miestnej kultúre dobrým 
zvykom vymieňať si darčeky a ste presvedčení, 
že odmietnutie takéhoto daru by mohlo poškodiť 
obchodné vzťahy spoločnosti McDonald’s, 
môžete dar v mene Spoločnosti prijať. Následne 
ste povinní odovzdať dar svojmu nadriadenému, 
ktorý určí ďalší náležitý postup, alebo môžete 
o pomoc poprosiť Oddelenie pre dodržiavanie 
noriem a zásad (Global Compliance Office).

MIMOPODNIKOVÉ INVESTOVANIE
Hlavnou povinnosťou každého z nás je presadzovať 
záujmy spoločnosti McDonald’s a nie, napríklad, 
záujmy konkurencie. Mimopracovný pomer a iné 
obchodné vzťahy nesmú byť v rozpore s touto 
povinnosťou. Ako zamestnanec spoločnosti 
McDonald’s nesmiete prijať ani dostať odmenu od 
žiadneho dodávateľa ani podnikateľského subjektu, 

OTÁZKA

OTÁZKA

DARY, LÁSKAVOSTI A OBCHODNÉ 
POHOSTENIE
Nebudeme dávať úplatky ani poskytovať žiadne 
cenné predmety ani služby, ktoré by mohli 
ovplyvňovať alebo zdanlivo ovplyvňovať úsudok 
alebo konanie iných. Nebudeme požadovať 
ani prijímať úplatky, provízie ani žiadne iné 
nenáležité platby. Pri dávaní obchodných 
darčekov, pozorností či pohostenia budeme 
používať správny úsudok a striedmosť. Budeme 
rešpektovať zásady iných organizácií, s ktorými 
obchodujeme.

Účelom obchodných darčekov a pohostenia 
v obchodnej sfére je vytvorenie korektných 
a solídnych pracovných vzťahov.

Nasledujúce pokyny platia pre zamestnancov 
Spoločnosti, príbuzných zamestnancov 
Spoločnosti a zástupcov alebo tretie strany, 
ktorí pracujú v mene Spoločnosti:

Neponúkajte, nedávajte ani neprijímajte žiadny 
dar, pohostenie ani iný osobný benefit, ak:

●● je v rozpore so zvyčajnými obchodnými 
praktikami,

●● ide o hotovosť alebo ekvivalent hotovosti,

●● má neprimeranú hodnotu,

●● by mohol byť považovaný za úplatok alebo 
odmenu, alebo

●● porušuje akékoľvek zákony alebo 
právne predpisy.

Ak si nie ste istí, či je nejaký dar, navrhovaný 
dar alebo iný osobný benefit vhodný, musíte 
sa pred ďalším konaním najskôr obrátiť na 
svojho nadriadeného alebo na Oddelenie 
pre dodržiavanie noriem a zásad (Global 
Compliance Office).

Zásady vedenia záznamov spoločnosti
Dostupné na intranete AccessMcD spoločnosti McDonald’s
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Regulácia exportu/importu
Ako celosvetovo pôsobiaca spoločnosť musí 
McDonald’s dodržiavať nariadenia regulujúce 
obchod. Naše obchodné aktivity môžu podliehať 
rôznym obchodným reguláciám a zákonom, ktoré 
regulujú export a import vrátane:

●● vládou zavedených regulácií exportu, 
obchodných obmedzení, obchodných embárg, 
zákonných ekonomických sankcií a bojkotov a

●● antibojkotových zákonov, ktoré firmám 
zakazujú účasť alebo spoluprácu na 
medzinárodných bojkotoch, ktoré neboli 
schválené alebo povolené vládou USA.

Ak sa v mene Spoločnosti podieľate na importe, 
exporte alebo preprave tovarov, služieb alebo 
technológií cez národné hranice, musíte tieto 
zákony dodržiavať bez ohľadu na to, kde 
sa nachádzate. Ak je zákon USA v rozpore 
s miestnym obchodným zákonom, bude možno 
platiť zákon USA. V prípade akýchkoľvek otázok 
ohľadne vplyvu týchto zákonov na vašu činnosť 
v spoločnosti požiadajte o radu Oddelenie 
pre dodržiavanie noriem a zásad (Global 
Compliance Office).

Finančná kriminalita, 
pranie špinavých peňazí 
a protiteroristické 
zákony a nariadenia
McDonald’s dodržiava všetky platné zákony, 
nariadenia a smernice všetkých vládnych orgánov 
v USA aj iných krajinách, ako aj iných súkromných 
a verejných regulačných úradov vrátane všetkých 
búrz, na ktorých je možné obchodovať s cennými 
papiermi spoločnosti McDonald’s v ktorejkoľvek 
krajine, kde pôsobíme.

Keďže sme firma so sídlom v USA, naša obchodná 
činnosť podlieha mnohým zákonom USA, a to 
v rámci USA aj v iných krajinách. Medzi nimi sú 
aj zákony, ktoré:

●● zakazujú transakcie, ktoré by mohli 
podporovať teroristov alebo organizácie 
podporujúce teroristov a

●● vyžadujú, aby transakcie neboli zneužívané na 
pranie špinavých peňazí.

Ak máte podozrenie, že je niektorý dodávateľ, 
prenajímateľ alebo prevádzkovateľ licencie 
spoločnosti McDonald’s zapletený do nelegálnej 
činnosti, ohláste to. McDonald’s dodržiava 
všetky zákony, ktoré zakazujú pranie peňazí 
alebo financovanie nezákonných alebo 
nelegálnych cieľov. „Pranie špinavých peňazí“ 
je proces, pri ktorom sa jednotlivci alebo 
skupiny pokúšajú utajiť výnosy z nelegálnej 
činnosti alebo sa pokúšajú zdanlivo legalizovať 
zdroje svojich nelegálne nadobudnutých 
finančných prostriedkov. Musíte sa vždy uistiť, 
že pri podnikaní spolupracujete so solídnymi 
partnermi, s legálnym obchodným cieľom 
a legálnymi finančnými zdrojmi. Dávajte pozor 
na „varovné signály“, ako sú požiadavky 
potenciálneho dodávateľa o hotovostné platby 
alebo iné nezvyčajné platobné podmienky. 
Ak máte podozrenie na potenciálne pranie 
špinavých peňazí, nahláste situáciu na Oddelenie 
pre dodržiavanie noriem a zásad (Global 
Compliance Office).

Takmer všetky obchodné záznamy vrátane e-mailov 
a počítačových záznamov, sa môžu stať súčasťou 
súdnych sporov alebo vládnych vyšetrovaní, pri 
ktorých môže dôjsť k ich zverejneniu. Záznamy sa 
tiež často dostanú do rúk tretích strán alebo médií. 
Preto musíte byť pri zaznamenávaní akýchkoľvek 
informácií transparentní, výstižní, pravdiví a presní. 
V obchodných záznamoch nepoužívajte špekulácie 
ani právne závery.

So všetkými dokumentmi zaobchádzajte v súlade 
so Zásadami vedenia záznamov spoločnosti 
McDonald’s. Ak si nie ste istí, či niektorý 
dokument uchovať, alebo ho zničiť, obráťte sa na 
právne oddelenie.

Právne nariadenia a zásady
Našou prvou a najzákladnejšou povinnosťou 
v každej krajine, kde podnikáme, je dôsledne 
dodržiavať literu zákona. Platí to pre 
zamestnancov spoločnosti McDonald’s, ako aj 
pre tretie strany konajúce v mene Spoločnosti. 
V prípade pochybností o zákonnosti danej 
záležitosti ste povinní ju prekonzultovať 
s právnym oddelením skôr, ako by mohlo 
dôjsť k prípadným nezákonným krokom.

Obchodné záznamy 
a komunikácia
Akcionári sa spoliehajú, že spoločnosť McDonald’s 
im poskytne pravdivé a presné informácie 
a bude robiť zodpovedné obchodné rozhodnutia 
na základe spoľahlivých záznamov. Všetky 
účtovné knihy, záznamy a kontá musia presne 
uvádzať transakcie a udalosti. Musia byť zároveň 
v dokonalom súlade so všeobecne platnými 
účtovnými zásadami, ako aj systémom vnútornej 
kontroly spoločnosti McDonald’s. Výkazy podané 
alebo odoslané Komisii pre cenné papiere a burzu 
Spojených štátov amerických a ostatné správy 
Spoločnosti musia byť úplné, vyvážené, presné, 
včasné a zrozumiteľné.

Aby bola zaručená presnosť všetkých záznamov, 
výkazov a ďalších správ spoločnosti McDonald’s, 
nikdy nesmiete:

●● vykazovať nepravdivé údaje alebo pozmeňovať 
účtenky pri výkazoch výdavkov,

●● vykazovať nepravdivé údaje v záznamoch 
o odpracovaných hodinách,

●● pozmeňovať alebo falšovať výsledky týkajúce 
sa kvality alebo bezpečnosti,

●● vyhýbať sa internej kontrole,

●● vedome podhodnotiť alebo nadhodnotiť 
záväzky alebo pohľadávky,

●● uchovávať utajené alebo neevidované záväzky, 
finančné zdroje alebo „neoficiálne“ aktíva,

●● nevhodne evidovať alebo vôbec neevidovať 
položky, ktoré treba zahrnúť do výdavkov, 
alebo

●● vykonať účtovný záznam, ktorý zámerne 
skrýva alebo maskuje skutočnú povahu 
akejkoľvek transakcie. 
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Protikorupčné opatrenia
Všetci zamestnanci spoločnosti McDonald’s 
musia dodržiavať Zákon USA o zahraničných 
protikorupčných praktikách (FCPA), a to bez 
ohľadu na to, kde žijú alebo pracujú. Na základe 
FCPA je podplácanie vládneho predstaviteľa 
trestné všade, kde spoločnosť McDonald’s pôsobí 
a podniká. V každej krajine zároveň platia miestne 
protikorupčné zákony, ktoré zakazujú podplácanie 
vládnych predstaviteľov alebo poskytovanie provízií 
a úplatkov súkromným subjektom (tiež známe ako 
komerčné úplatkárstvo). 

McDonald’s zakazuje všetky formy úplatkov 
alebo provízií podľa pokynov v našich Globálnych 
protikorupčných zásadách. Všetci zamestnanci, 
zástupcovia, konzultanti, predstavitelia a partneri 
v spoločných podnikoch konajúci v mene spoločnosti 
McDonald’s alebo ňou riadených dcérskych 
spoločností musia bez výnimky dodržiavať zákony 
a naše zásady. Netolerujeme žiadne porušenia. Ich 
dodržiavanie je podmienkou zamestnania v našej 
Spoločnosti alebo spolupráce s ňou.

Podľa našich zásad a protikorupčných zákonov 
nesmie žiadny zo zamestnancov nikdy ponúknuť, 
priamo či nepriamo, akýkoľvek druh daru, pohostenia 
ani žiadnej inej cennosti žiadnemu vládnemu 
predstaviteľovi ani jeho či jej zástupcovi s cieľom:

●● získať alebo udržať si obchodnú príležitosť,

●● ovplyvňovať obchodné rozhodnutia,

●● urýchliť proces, alebo

●● zabezpečiť si nečestnú výhodu.

Spoločnosť McDonald’s navyše zakazuje poskytovať 
tzv. všimné alebo bakšiš – platby vládnym 
predstaviteľom, ktoré majú za cieľ urýchliť alebo 
zabezpečiť vybavenie bežných úkonov, ako napr. 
vydanie licencií, povolení alebo víz.

Tieto zákazy platia pre naše obchodné prevádzky, 
ako aj pre tretie strany konajúce v našom mene 
vrátane konzultantov, zástupcov, dodávateľov 
a zmluvných poskytovateľov služieb. Výraz „vládny 
predstaviteľ“ označuje osobu, ktorá pracuje alebo 
zastupuje vládou vlastnený alebo riadený subjekt. 
Na účely protikorupčných zákonov patria medzi 
vládnych predstaviteľov volení a menovaní riaditelia 
alebo zamestnanci národných, komunálnych 
alebo miestnych vlád (vrátane osôb zastávajúcich 
legislatívne, administratívne a súdne posty), 
čelní predstavitelia politických strán a kandidáti 
na politické funkcie, ako aj zamestnanci vládou 
riadených alebo štátnych podnikov.

Platby poskytované vládnym subjektom v rámci 
bežnej obchodnej činnosti, ako je platenie daní, 
je povolené. No platby, dary alebo pohostenie 
ponúkané alebo poskytované konkrétnemu 
vládnemu predstaviteľovi sú nebezpečné, a to najmä 
ak ich účel závisí od uváženia prijímateľa. Ak preto 
chcete poslať platbu, ponúknuť dar alebo zabezpečiť 
pohostenie pre vládneho predstaviteľa, musíte 
najskôr získať písomný súhlas od Oddelenia pre 
dodržiavanie noriem a zásad (Global Compliance 
Office) podľa pokynov v našich Smerniciach pre 
dary a pohostenie, ktoré sú súčasťou Globálnych 
protikorupčných zásad.

Je absolútne nevyhnutné, aby naše účtovné knihy 
a záznamy obsahovali pravdivé a presné údaje o 
platbách, daroch alebo pohostení pre vládnych 
predstaviteľov. Toto platí rovnako pre priame platby, 
dary alebo pohostenie, ako aj pre nepriame platby.

Ak máte pochybnosti, či je niekto vládnym 
predstaviteľom, prípadne máte ďalšie otázky 
týkajúce sa súladu s našimi Globálnymi 
protikorupčnými zásadami alebo protikorupčnými 
zákonmi, obráťte sa na Oddelenie pre dodržiavanie 
noriem a zásad (Global Compliance Office). Ak máte 
podozrenie na akúkoľvek nekalú aktivitu pri jednaní 
Spoločnosti alebo jej zamestnancov s vládnym 
predstaviteľom, okamžite tento problém nahláste na 
Oddelenie pre dodržiavanie noriem a zásad (Global 
Compliance Office).

Dodržiavanie zásad boja proti korupcii: 
Globálne protikorupčné zásady
Dostupné na intranete AccessMcD spoločnosti McDonald’s
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Oplácame podporu  
našim komunitám.

Komunita a oplácanie 
jej podpory
Spoločnosť McDonald’s je hrdá na svoju 
dlhoročnú tradíciu oplácania podpory, ktorú 
nachádzame v našich miestnych komunitách. 
Sme presvedčení, že robíme správnu vec a že je 
to jednou z našich najsilnejších stránok. Ideme 
príkladom v oblasti sociálnej zodpovednosti 
a vďaka tomu pozitívne vplývame na našich 
susedov, ľudí okolo nás aj životné prostredie.

Naša spoločnosť, zamestnanci aj samostatní 
vlastníci/prevádzkovatelia našich licencií venujú 
milióny dolárov a nespočetné množstvo hodín 
charitatívnym organizáciám po celom svete, 
no najmä tým, ktoré sa starajú o potreby detí. 
Sme tiež naporúdzi, keď dôjde k prírodným 
katastrofám, a spolupracujeme so samostatnými 
vlastníkmi/prevádzkovateľmi našich licencií, 
dodávateľmi a humanitárnymi organizáciami 
pri pomáhaní obetiam aj humanitárnym 
pracovníkom.

Naša charitatívna inštitúcia Ronald McDonald 
House Charities (RMHC) a jej miestne pobočky 
zohrávajú v našej filantropii výnimočnú úlohu. 
Reštaurácie siete McDonald’s každý rok 
vyzbierajú milióny dolárov pre RMHC a iné 
akcie na pomoc deťom. Spoločnosť McDonald’s 
pomáha uhradiť bežné a administratívne 
výdavky RMHC a niektoré ďalšie výdavky, 
ktoré by inak RMHC vynaložila na získanie 
finančných prostriedkov a poskytovanie 
programových služieb.

Politické aktivity
Akýkoľvek politický príspevok zo strany 
spoločnosti McDonald’s musí byť najskôr 
schválený riaditeľom Globálneho oddelenia pre 
vzťahy s vládami a verejné záležitosti. Každý 
príspevok musí podporovať politického kandidáta 
alebo volebnú iniciatívu, ktoré riaditeľ Globálneho 
oddelenia pre vzťahy s vládami a verejné 
záležitosti určí ako výhodné pre dlhodobé 
záujmy spoločnosti McDonald’s. Politické 
príspevky musia byť v súlade s platnými zákonmi 
a nariadeniami daného právneho systému, 
v ktorom sú príspevky vykonávané, a to vrátane 
zákona FCPA. 

Akákoľvek požiadavka na politické príspevky 
pre jedného kandidáta, politickú stranu alebo 
volebnú iniciatívu, ktorej celková suma presiahne 
hodnotu 100 000 USD v jednom kalendárnom 
roku, musí byť schválená prezidentom 
obchodného segmentu spoločnosti McDonald’s 
zodpovedným za daný trh, v rámci ktorého bude 
príspevok poskytnutý.

Zamestnanci sa smú zapájať do osobných 
politických aktivít a môžu slobodne podporovať 
politických kandidátov a záležitosti podľa 
vlastného výberu. No akékoľvek aktivity tohto 
druhu sa musia vykonávať v ich voľnom čase a na 
ich vlastné náklady. Zamestnanci však pritom 
musia jasne vyjadriť, že ide o ich vlastné názory 
a aktivity, a nie o názory a aktivity spoločnosti 
McDonald’s. Nesmú tiež používať majetok ani 
zdroje Spoločnosti na žiadne politické aktivity 
bez predchádzajúceho súhlasu riaditeľa 
Globálneho oddelenia pre vzťahy s vládami 
a verejné záležitosti.

Naše komunity

Globálne zásady spoločnosti McDonald’s pre politickú činnosť 
Dostupné na intranete AccessMcD spoločnosti McDonald’s
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OHĽADUPLNOSŤ VOČI 
ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
Spoločnosť McDonald’s sa zaväzuje chrániť 
životné prostredie a každý v našom Systéme 
zohráva pri plnení tohto záväzku svoju úlohu. 
Svoje snahy zameriavame na oblasti, kde 
môžeme výrazne pomôcť pri riešení závažných 
ekologických problémov vrátane klimatických 
zmien, uchovávania prírodných zdrojov 
a narábania s odpadom.

Neustále načúvame, učíme sa a investujeme do 
inovácií, ktoré nám môžu pomôcť zlepšiť kvalitu 
životného prostredia. Partnersky spolupracujeme 
s inými organizáciami na zvyšovanie povedomia 
o ochrane životného prostredia. Spolupracujeme 
aj s našimi kľúčovými dodávateľmi, aby sme 
im pomohli zavádzať ekologicky zodpovedné 
postupy v ich vlastných prevádzkach.

VÝŽIVA A ZDRAVIE
Zaviazali sme sa podporovať zdravie našich 
zákazníkov. Ponúkame na výber široký sortiment 
jedál, aby sme splnili rôznorodé potreby 
a preferencie našich zákazníkov. Poskytujeme 
informácie o nutričných hodnotách nášho 
sortimentu, aby si naši zákazníci mohli vybrať 
jedlo, ktoré zodpovedá ich stravovacím potrebám 
a potrebám ich rodín.

TRVALO UDRŽATEĽNÝ DODÁVATEĽSKO-
ODBERATEĽSKÝ REŤAZEC
Usilujeme sa o vybudovanie dodávateľsko-
odberateľského reťazca, ktorý rentabilne 
poskytuje vysokú kvalitu, bezpečné výrobky 
bez prerušení dodávok, pričom využíva naše 
vedúce postavenie na vytvorenie celkového 
prínosu zlepšovaním etických, ekologických 
a ekonomických výsledkov.

Podniková sociálna 
zodpovednosť 
a udržateľnosť 
Neustále sa snažíme byť zo dňa na deň lepší. 
Toto najlepšie vystihuje podstatu spoločnosti 
McDonald’s. Spoločný cieľ našich snáh o trvalo 
udržateľný rozvoj sa zameriava na neustále 
zlepšovanie prostredníctvom piatich ústredných 
oblastí: výživa a zdravie, trvalo udržateľný 
dodávateľsko-odberateľský reťazec, ohľaduplnosť 
voči životnému prostrediu, spokojnosť 
zamestnancov a komunita. 

Počas obchodného stretnutia v Los Angeles 
som mal príležitosť zúčastniť sa večere na 
podporu politika kandidujúceho v budúcich 
voľbách, kde večera pre jedného stála 
200 dolárov. Večeru som vyúčtoval na náklady 
firmy v cestovnom výkaze, no môj nadriadený 
mi tieto výdavky nechce uznať. Prečo mi nechce 
nadriadený uznať výdavky za túto večeru, 
keď spoločnosť McDonald’s prepláca svojim 
zamestnancom náklady na stravovanie počas 
služobných ciest?

ODPOVEĎ: McDonald’s neuhradí výdavky za 
túto večeru, pretože nebola predtým schválená 
riaditeľom Globálneho oddelenia pre vzťahy 
s vládami a verejné záležitosti. Výdavky za 
večeru musíte pokryť z vlastných zdrojov. 
V opačnom prípade by to mohlo budiť dojem, 
že ste poskytli kandidátovi príspevok z vašej 
pozície zamestnanca spoločnosti McDonald’s, 
a spoločnosť McDonald’s tak podporovala 
tohto kandidáta.

OTÁZKA

Podniková sociálna zodpovednosť a udržateľnosť
Dostupné na intranete AccessMcD spoločnosti McDonald’s a stránke 
www.mcdonalds.com
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Rentabilný rast
Našu spoločnosť  
rozširujeme výnosne.

Férová konkurencia 
a protimonopolné opatrenia
Vo väčšine krajín po celom svete, v ktorých 
pôsobíme, platia zákony o spravodlivej 
hospodárskej súťaži a protimonopolné zákony, 
ktorých účelom je chrániť spotrebiteľov 
a podporovať férovú konkurenciu. Spoločnosť 
McDonald’s podporuje a dodržiava tieto zákony. 
Okrem iného tieto zákony zvyčajne zakazujú:

●● formálne alebo neformálne dohody alebo 
dohovory s konkurentmi, ktoré fixujú, 
stanovujú alebo regulujú ceny, prípadne sa 
inak týkajú cien, výrobkov, podmienok predaja, 
nákladov, ziskov alebo ziskových marží, 
trhov alebo trhových podielov, distribučných 
postupov, duševného vlastníctva alebo 
technológií;

●● formálne alebo neformálne dohody alebo 
dohovory s konkurentmi o rozdeľovaní 
zákazníkov alebo výrobkov, o spolupráci 
(alebo nespolupráci) s určitými zákazníkmi 
(alebo dodávateľmi) alebo skupinami 
zákazníkov (alebo dodávateľov), prípadne o 
všeobecnom zapájaní sa (alebo nezapájaní sa) 
do podnikania.

Zákony o hospodárskej súťaži zároveň upravujú 
naše vzťahy s dodávateľmi a samostatnými 
vlastníkmi/prevádzkovateľmi našich licencií. 
Zamestnanci, ktorí pracujú s radami dodávateľov 
alebo miestnymi reklamnými združeniami, 
sa musia pri otázkach hospodárskej súťaže 
a protimonopolných opatrení poradiť s právnym 
oddelením. V prípade otázok o akejkoľvek 
záležitosti, diskusii, rozhodnutí alebo činnosti, 
ktorá môže mať protimonopolné dôsledky, 
sa pred ďalším postupom vždy poraďte 
s právnym oddelením. 
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Súdne predvolania 
a vládne vyšetrovania
McDonald’s spolupracuje so štátnymi úradmi 
a orgánmi. Všetky požiadavky ihneď odovzdajte 
právnemu oddeleniu, aby mohla spoločnosť 
McDonald’s vždy pohotovo a vhodne reagovať. 
Všetky poskytnuté informácie musia byť 
pravdivé a presné. Nikdy neuvádzajte do 
omylu vyšetrovateľov a nikdy nepozmeňujte 
ani neničte dokumenty ani záznamy, ktoré sú 
predmetom vyšetrovania.

Komunikácia s verejnosťou 
Keď spoločnosť McDonald’s poskytuje informácie 
do spravodajských prostriedkov, burzovým 
analytikom a akcionárom, je našou povinnosťou 
podávať presné a úplné fakty. Aby sa zaistila 
ich presnosť a úplnosť, zamestnanci, ktorým sú 
kladené otázky ohľadne činnosti, plánov alebo 
postojov spoločnosti McDonald’s k verejným 
záležitostiam, musia takéto požiadavky 
nasmerovať na Podnikové oddelenie pre vzťahy 
s verejnosťou, prípadne na oddelenie vo vašej 
oblasti, ktoré sa zaoberá vzťahmi s verejnosťou. 
Toto platí pre všetky verejné vyhlásenia urobené 
v mene Spoločnosti vrátane tých, ktoré boli 
uvedené v internetových fórach a chatovacích 
portáloch. Ak odpovedáte na otázku od verejného 
zdroja so súhlasom Podnikového oddelenia pre 
vzťahy s verejnosťou, musíte vždy odpovedať iba 
v rozsahu svojich vedomostí a požiadať o pomoc, 
ak si nie ste istí správnou odpoveďou.

Počas mojej práce v spoločnosti McDonald’s 
som sa dozvedel, že jeden z našich dodávateľov 
sa chystá ohlásiť prelomové novinky, ktoré 
výrazne zvýšia cenu jeho akcií. Môžem kúpiť 
burzové akcie tohto dodávateľa ešte pred 
zverejnením týchto noviniek?

ODPOVEĎ: Nie, a to z dvoch dôvodov. Po prvé, 
išlo by o konflikt záujmov. Nesmiete využívať 
informácie získané výlučne vďaka vášmu 
pracovnému vzťahu so spoločnosťou McDonald’s 
na svoj osobný prospech. Po druhé, využívanie 
týchto informácií by mohlo byť považované 
za zneužívanie interných informácií, a to je 
nezákonné. Nesmiete kupovať ani predávať 
akcie na základe neverejných informácií 
získaných o spoločnosti McDonald’s alebo iných 
spoločnostiach v rámci zamestnania v spoločnosti 
McDonald’s.

Interné informácie 
a obchodovanie 
s cennými papiermi
Informácie, ktoré neboli sprístupnené verejnosti 
a ktoré sú na základe logického uvažovania 
považované za dôležité pri investičných 
rozhodnutiach, sa zvyčajne nazývajú interné 
informácie. Medzi interné informácie patria 
aj informácie súvisiace s cennými papiermi 
iných akciových spoločností, ktoré ste získali 
prostredníctvom svojho postavenia v spoločnosti 
McDonald’s alebo inými nezákonnými spôsobmi. 
Ako príklady interných informácií možno 
uviesť napr. výrazné úpravy nahor alebo nadol 
v odhadoch výnosov, významné reštrukturalizácie, 
zmeny vo vedení a dôležité udalosti v oblasti 
výrobkov a súdnych sporov.

Je nezákonné kupovať alebo predávať cenné 
papiere akejkoľvek spoločnosti vrátane 
spoločnosti McDonald’s na základe interných 
informácií. Nezákonné je aj prezradiť interné 
informácie iným osobám alebo dávať odporúčania 
na kupovanie alebo predávanie akcií iným osobám 
na základe takých informácií.

OTÁZKAObchodná prax
Informácie o konkurencii a dodávateľoch 
sú cenným aktívom. Rešpektujeme práva 
konkurentov aj dodávateľov a budeme 
voči nim na trhu postupovať spravodlivo 
a korektne. Usilujeme sa dosiahnuť náskok 
pred konkurenciou prostredníctvom výskumu, 
marketingu, implementovania, kvality 
a služieb – nikdy prostredníctvom neetických 
alebo pochybných obchodných praktík. Nikdy 
sa nezapájame do neférových ani ilegálnych 
obchodných praktík.

Keď spoločnosť McDonald’s alebo ktokoľvek 
pracujúci v našom mene zhromažďuje alebo 
využíva informácie týkajúce sa konkurentov 
alebo dodávateľov, platia nasledujúce pravidlá:

●● rešpektujte vlastnícke práva iných vrátane 
patentov, autorských práv a ochranných 
známok,

●● neprijímajte, nezverejňujte ani nepoužívajte 
informácie, ktoré vám boli sprístupnené 
porušením zmluvy o zachovaní mlčanlivosti,

●● nezverejňujte ani nepoužívajte informácie, 
ktoré by mohli byť dôverné alebo chránené 
vlastníckymi právami, bez konzultácie 
s právnym oddelením,

●● nepoužívajte neetické ani nelegálne spôsoby 
získavania informácií o iných spoločnostiach,

●● nekradnite informácie o obchodnom tajomstve 
ani nenavádzajte bývalých či súčasných 
zamestnancov iných spoločností na odhalenie 
obchodných tajomstiev, a

●● nevykonávajte žiadny kroky, ktoré by 
mohli vytvárať dojem nečestnej dohody 
s konkurenciou.
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Neustály proces zlepšovania
Neustále sa  
snažíme zlepšovať.

Riadenie podniku 
a vnútorná kontrola
Sme presvedčení, že efektívne riadenie 
podniku sa začína od nezávislej správnej 
rady, ktorá kontroluje výkonnosť Spoločnosti 
v mene jej akcionárov. Máme tiež zavedený 
systém vnútorných kontrol a mechanizmus 
vykazovania, ktoré sú určené na ochranu 
majetku a prevádzkovej činnosti Spoločnosti a na 
poskytovanie presných, pravdivých a včasných 
informácií vedeniu a správnej rade Spoločnosti. 
Kontrolný výbor správnej rady a jeho externý 
kontrolór poskytujú nezávislý dohľad v súvislosti 
s prípravou finančných výkazov Spoločnosti 
a vnútorných kontrolných systémov Spoločnosti. 
Zamestnanci sú povinní dodržiavať literu 
a pravidlá nášho systému vnútornej kontroly 
a úplne spolupracovať pri akejkoľvek kontrole 
alebo vyšetrovaní.

Interné vyšetrovanie
Spoločnosť McDonald’s berie obvinenia 
z neprofesionálneho správania veľmi vážne. 
Ak sa dozviete o vnútornom vyšetrovaní alebo 
ste boli požiadaní o poskytnutie informácií 
alebo pomoci pri vnútornom vyšetrovaní, platia 
nasledujúce pravidlá:

Existujú situácie, pri ktorých musia zúčastnení 
zamestnanci uchovať všetky podrobnosti o 
vyšetrovaní v tajnosti. Napríklad v prípadoch, 
kde je potrebné chrániť poškodené strany alebo 
svedkov, chrániť ich proti odvete, zabrániť 
strate alebo zničeniu usvedčujúcich dôkazov, 
minimalizovať riziko falošného svedectva, 
zabrániť zahladeniu stôp alebo iným spôsobom 
zaručiť integritu vyšetrovania, musia zúčastnení 
zamestnanci zachovať dôvernosť záležitostí 
súvisiacich s vyšetrovaním. Súčasne by si ale 
zúčastnení zamestnanci mali byť vedomí svojho 
práva ohlásiť nevhodné správanie priamo 

príslušným štátnym orgánom ako ohlasovatelia 
v súlade s platnými zákonmi, pravidlami a 
predpismi príslušných jurisdikcií. Ohlásenie 
štátnym orgánom v uvedenom zmysle je výslovne 
vyňaté z ustanovení o dôvernosti tejto politiky. 
Žiadny zamestnanec sa nesmie stať subjektom 
akýchkoľvek odvetných alebo disciplinárnych 
opatrení zo strany spoločnosti pre takéto 
správanie.

V priebehu vyšetrovania môžete byť požiadaní, 
aby ste s nikým nehovorili o žiadnom aspekte 
vyšetrovania, či už v rámci spoločnosti 
McDonald’s, alebo mimo nej (s výnimkou 
ohlásenia príslušnému orgánu štátnej správy), 
bez výslovného povolenia od osôb s oprávnením 
viesť vyšetrovanie. Zamestnanci sú povinní plne 
spolupracovať s osobami oprávnenými viesť 
vyšetrovanie v celom priebehu vyšetrovania a 
poskytnúť im všetky relevantné informácie v úplnej 
a pravdivej podobe. Zamestnancom, ktorí počas 
vyšetrovania zataja alebo poskytnú nepravdivé 
informácie, hrozí disciplinárne konanie, ktoré 
môže viesť až k ukončeniu pracovného pomeru.
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Hlásenie problémov [ � ] AMY KOVALAN 
Viceprezidentka spoločnosti, 
Generálna riaditeľka pre zhodu 
s predpismi

[ � ] JERRY KRULEWITCH 
Výkonný viceprezident,  
Hlavný právny poradca a tajomníkZamestnanec má otázku alebo problém 

týkajúci sa etiky alebo zhody s nariadeniami.

Zamestnanec priamo 
kontaktuje Oddelenie 

pre dodržiavanie noriem 
a zásad (Global Compliance 
Office): osobne, telefonicky, 

e-mailom, faxom 
alebo poštou.

Oddelenie pre 
dodržiavanie noriem 

a zásad (Global 
Compliance Office) 

mu poradí alebo 
problém prešetrí.

Zamestnanec 
urobí informované 

rozhodnutie  
ALEBO  

sa problém vyrieši.

Zamestnanec sa zdôverí 
svojmu priamemu 

nadriadenému alebo 
inému vedúcemu 

pracovníkovi.

Nadriadený poskytne 
pomoc alebo požiada 
o pomoc Oddelenie 

pre dodržiavanie 
noriem a zásad (Global 

Compliance Office).

Zamestnanec zavolá 
na Linku obchodnej 

integrity (môže pritom 
zostať anonymný).

Informácie sa 
odovzdajú Oddeleniu 

pre dodržiavanie 
noriem a zásad (Global 

Compliance Office).
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Každý z nás musí osobne zastávať tieto 
hodnoty, no aj napriek tomu sme silnejší, keď 
je naším spoločným cieľom ich dodržiavanie. 

Ďalšie zdroje

Ľudia/váš rozšírený tím
●● Váš nadriadený

●● Iný člen vedenia

●● Váš poverený manažér

●● Oddelenie ľudských zdrojov

●● Právne oddelenie

●● Oddelenie vnútornej kontroly

●● Oddelenie pre dodržiavanie noriem a zásad 
(Global Compliance Office)

●● Linka obchodnej integrity +1 800-261-9827

●● Programy pre pomoc zamestnancom (EAP)

Zásady/vaša rozšírená 
sieť informácií
Kópie týchto zásad sú dostupné cez lokalitu 
www.mcdonalds.com alebo AccessMcD:

●● Globálne protikorupčné zásady

●● Globálne zásady pre politickú činnosť

●● Kódex zlatých oblúkov

●● Prevádzkové smernice riadenia 
ľudských zdrojov

●● Zásady vedenia záznamov

●● Etický kódex pre dodávateľov

Môžu existovať aj ďalšie zásady, ktoré slúžia ako 
zdroje. Od zamestnancov sa očakáva, že budú 
poznať a dodržiavať ďalšie zásady, ktoré platia pre 
ich pracovnú pozíciu. 

Kópie Noriem obchodného správania spoločnosti 
McDonald’s môžete získať od oddelenia ľudských 
zdrojov, právneho oddelenia alebo Oddelenia 
pre dodržiavanie noriem a zásad (Global 
Compliance Office). 

Získajte v prípade potreby podporu. Odporúčame vám začať od týchto zdrojov.

48 49ĎALŠIE ZDROJE

http://www.mcdonalds.com
https://dmc.accessmcd.com/content/mcmac/storagearea/wa1/6d624a60735804aa93b7fde1e19cfce6/2413777.AssetPar.Single.File.0.tmp.x.pdf
https://dmc.accessmcd.com/content/mcmac/storagearea/wa1/6d624a60735804aa93b7fde1e19cfce6/2414250.AssetPar.Single.File.0.tmp.x.pdf
https://www.accessmcd.com/accessmcd/corp/marketing/magic/smas/brandstewardship/goldenarchescode.html
https://dmc.accessmcd.com/content/mcmac/storagearea/wa1/9a051193709f9ecb33f063cac8cf0827/1086205.AssetPar.Single.File.0.tmp.x.pdf
https://dmc.accessmcd.com/content/mcmac/storagearea/wa1/9a051193709f9ecb33f063cac8cf0827/1086205.AssetPar.Single.File.0.tmp.x.pdf
https://dmc.accessmcd.com/content/mcmac/storagearea/wa1/d4277c7a637e1fc7c612f80044cb7e0a/1608212.AssetPar.Single.File.0.tmp.x.pdf
http://www.aboutmcdonalds.com/content/dam/AboutMcDonalds/Sustainability/Library/Supplier_Code_of_Conduct.pdf


Ak zavolám na linku obchodnej integrity, 
budem musieť uviesť svoje meno?

ODPOVEĎ: Nie. Váš hovor bude presmerovaný 
na pracovníka nezávislej firmy, ktorý si vypočuje 
vaše otázky a obavy bez toho, aby zaznamenal 
vaše identifikačné údaje.

Ako dostanem odpoveď na svoju otázku alebo 
obavu, ak nebudete vedieť moje meno?

ODPOVEĎ: Pri zavolaní na linku obchodnej 
integrity sa všetkým kontaktom priradia čísla 
prípadov. Ak sa rozhodnete zostať v anonymite, 
bude vám pridelené číslo, ktoré znovu uvediete pri 
vašom opätovnom zavolaní ohľadne odpovede.

OTÁZKA
Ako zistím, či bol môj problém vyriešený?

ODPOVEĎ: Oddelenie pre dodržiavanie noriem 
a zásad (Global Compliance Office) začne 
vyšetrovanie. Pri vyšetrovaní a jeho vyriešení 
a dokončení spolupracujeme s mnohými inými 
oddeleniami vrátane oddelenia ľudských zdrojov, 
oddelenia vnútornej kontroly a bezpečnosti. 
Keď opäť zavoláte, aby ste zistili stav vyriešenia 
vašej otázky alebo problému, poskytneme vám 
odpoveď alebo potvrdíme, že sa vykonávajú 
potrebné kroky. Musíme brať ohľad na všetky 
zúčastnené strany vyšetrovania, takže množstvo 
informácií, ktoré vám budeme môcť poskytnúť, 
bude v každej situácii iné.

OTÁZKA
Čo sa stane, ak niekto urobí falošné obvinenie?

ODPOVEĎ: Pri našich vyšetrovaniach sme veľmi 
dôslední a rešpektujeme všetkých zamestnancov. 
Bez úplného vyšetrenia nebudú podniknuté 
žiadne disciplinárne opatrenia. Zamestnanec, 
ktorý vedome urobí falošné obvinenie, bude čeliť 
disciplinárnym opatreniam, ktoré môžu viesť až 
k rozviazaniu pracovného pomeru.

OTÁZKA

OTÁZKA

Časté otázky o Oddelení pre 
dodržiavanie noriem a zásad 
(Global Compliance Office)

Aké mám možnosti pri nahlásení problému 
alebo obavy?

ODPOVEĎ: Oddelenie pre dodržiavanie noriem 
a zásad (Global Compliance Office) môžete 
kontaktovať mnohými spôsobmi:

●● Stretnite sa osobne s pracovníkom 
Oddelenia pre dodržiavanie noriem 
a zásad (Global Compliance Office)

●● Zatelefonujte a pozhovárajte sa s pracovníkom 
Oddelenia pre dodržiavanie noriem a zásad 
(Global Compliance Office):  
+1 630-623-3522 
+1 630-623-7125 (fax)

●● Odošlite písomnú správu na zabezpečenú 
adresu Oddelenia pre dodržiavanie noriem 
a zásad (Global Compliance Office): 
P.O. Box 4567, Oak Brook, IL 60522-4567, USA

●● Pošlite e-mail na zabezpečenú adresu 
Oddelenia pre dodržiavanie noriem 
a zásad (Global Compliance Office): 
business.integrity@us.mcd.com

●● Zavolajte na linku obchodnej integrity: 
+1 800-261-9827

●● Ohlásiť on-line:  
https://tnwgrc.com/mcd/

●● Pošlite textovú správu na linku 
obchodnej integrity:  
+1 630-400-6818

OTÁZKA

Dodržiavanie filozofie 
troch zlatých oblúkov
Žiadna zásada, brožúra, komisia ani kontrolné 
oddelenie nedokážu zaručiť správne a etické 
správanie. To dokáže len každý jeden z nás. Záleží 
na každej osobe, ktorá je súčasťou spoločnosti 
McDonald’s, aby naše dobré meno naďalej žiarilo 
tým, že robíme správne veci správnym spôsobom. 

ZASTAVTE A POROZMÝŠĽAJTE
●● Je to zákonné? Je to správne?

●● Budú s tým súhlasiť zákazníci, kolegovia 
a členovia rodiny?

●● Budem aj zajtra považovať svoje rozhodnutie 
za správne?

Ak je odpoveď na každú z týchto otázok „Áno“, 
tak ste na správnej ceste.

Nahlasovanie 
pravdepodobných 
porušení noriem

ODDELENIE PRE DODRŽIAVANIE 
NORIEM A ZÁSAD (Global 
Compliance Office)
P.O. Box 4567
Oak Brook, IL 60522-4567, USA
+1 630-623-3522 (tel.) 
+1 630-623-7125 (fax) 
alebo e-mailom na adrese: 
business.integrity@us.mcd.com

ON-LINE NÁSTROJ OHLASOVANIA 
OBCHODNEJ INTEGRITY 
https://tnwgrc.com/mcd/

Linka obchodnej 
integrity spoločnosti 
McDonald’s 

Linku obchodnej integrity obsluhujú 
živí operátori nezávislej spoločnosti, 
ktorí sú dostupní non-stop 24 hodín 
denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. 
Hovory sú bezplatné, dôverné a môžu 
byť uskutočnené anonymne. Vždy sú 
dostupní aj tlmočníci. 

TEL. ČÍSLO +1 800-261-9827
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Medzinárodný prístup
Hovory na linku obchodnej integrity spoločnosti 
McDonald’s Corporation v USA.
Ak chcete kontaktovať linku obchodnej integrity spoločnosti McDonald’s Corporation v USA, vyhľadajte miestnu 
priamu predvoľbu AT&T pre krajinu, z ktorej voláte, v nižšie uvedenom zozname:

Značka ^ uvedená v niektorých priamych predvoľbách AT&T znamená „počkajte na druhý volací tón“.
Po nájdení tohto čísla postupujte podľa týchto pokynov:
Uistite sa, že máte vonkajšiu linku (ak používate verejný telefón, uistite sa, že sa z neho dá volať do zahraničia).

KROK 1:  Zadajte priamu predvoľbu AT&T pre krajinu, z ktorej telefonujete.
KROK 2:  Po zaznení hlasovej výzvy v anglickom jazyku alebo série tónových výziev zadajte svoje bezplatné číslo 

linky obchodnej integrity McDonald’s – 800-261-9827 (pred vytočením čísla NESTLÁČAJTE „1“ ani „0“).
KROK 3: Hovor bude prepojený na linku obchodnej integrity McDonald’s.

Belgicko .................................. 0-800-100-10

Bielorusko ............................... 8^800101

Bulharsko ................................ 00-800-0010

Česká republika ...................... 00-800-222-55288

Dánsko .................................... 800-100-10

Estónsko ................................. 800-12001

Fínsko ...................................... 0-800-11-0015

Francúzsko.............................. 0800-90-0238

Grécko ..................................... 00-800-1311

Holandsko ............................... 0800-022-9111

Chorvátsko .............................. 0800-220-111

Írsko ........................................ 1-800-550-000

Island ...................................... 00 800 22255288

Lotyšsko .................................. 80002288

Luxembursko .......................... 800 2 0111

Macedónsko, FYR ................... 0-8000-4288

Maďarsko ................................ 06-800-011-11

Malta ....................................... 800-90110

Maroko .................................... 002-11-0011

Nemecko ................................. 0-800-225-5288

Nórsko ..................................... 800-190-11

Poľsko ...................................... 0-0-800-111-1111

Portugalsko ............................. 800-800-128

Rakúsko ................................... 0-800-200-288

Rumunsko ............................... 0808-03-4288

Rusko (mimo Moskvy) ............ 8^495-363-2400

Rusko (mimo Petrohradu) ...... 8^812-363-2400

Rusko (Moskva a Petrohrad) ... 363-2400

Rusko ...................................... 8^10-800-110-1011

Slovensko ................................ 0-800-000-101

Slovinsko ................................. 001-770-776-5602

Spojené kráľovstvo (BT) ......... 0800-89-0011

Spojené kráľovstvo (C&W) ..... 0-500-89-0011

Spojené kráľovstvo (NTL) ...... 0-800-013-0011

Španielsko .............................. 900-99-0011

Švajčiarsko .............................. 0-800-890011

Švédsko ................................... 46-8-12410607

Taliansko ................................. 800-172-444

Ukrajina ................................... 0^00-11

Poznámky
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Nasledujúce ochranné známky použité v tomto dokumente sú vlastnené spoločnosťou McDonald’s Corporation 
a jej dcérskych spoločností; McDonald’s, logo Golden Arches, dizajn budov značky McDonald’s, QSC&V, RMHC, 
Happy Meal, i’m lovin’ it, Ronald McDonald House Charities a Hamburger University.

©2019 McDonald’s Creative Services 17763  
Slovakia/Slovak December 2019
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