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Informácie o spracovaní  osobných údajov prostredníctvom platformy 
“SpeakUp” 

1. Informácie  o špecifických činnostiach spracovania 
 

Totožnosť a kontaktné 

údaje správcov 

Správcom osobných údajov je spoločnost HeidelbergCement AG, 

Berliner Strasse 6, 69120 Heidelberg, Nemecko (ďalej len ako: „HC 

AG“), telefón: +49 6221-481-0, fax: +49 6221-481-13217, email:  

info@heidelbergcement.com 

 

spoločne so spločnosťou  Českomoravský cement, a.s. (spoločnosť 

zapísaná v obchodnom registri  Krajského súdu v Brne, oddiel B, 

vložka 5528, so sídlom Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, IČ: 

26209578), spoločnosťou vlastniacou obchodný podiel v ďalších  

spoločnostiach (ďalej  len ako: „dcérske  spoločnosti zo skupiny 

HeidelbergCement v ČR a SR“), 

 

prípadne spoločne s každou dcérskou spoločnosťou zo skupiny 

HeidelbergCement v ČR a SR, ktorej sa ohlásenie  prostredníctvom 

platformy SpeakUp týka a ktorej  bol ohlásený prípad pridelený 

(spoločne tiež  ako „Správcovi“).  

 

Úplný zoznam spoločností zo skupiny HeidelbergCement ČR a SR, 

ktoré využívajú platformu SpeakUp a môžu tak byť v konkrétnom 

prípade správcom osobných údajov, je uvedený v prílohe tejto 

Informácie.  

Kontaktné údaje 

poverenca pre ochranu 

osobných údajov 

Skupinový poverenec pre ochranu osobných údajov 

Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg, Nemecko, telefón: +49 6221-

481-39603, email: data.protection@heidelbergcement.com 

Okrem  toho môžete  kontaktovať koordinátora pre ochranu 
osobných údajov pre spoločnosti v skupine Heidelbergcement v ČR 
a SR, a to na adrese osobni.udaje@heidelbergcement.com 

 alebo na telefónnom  čísle: +420 544 122 667. 

 

Popis spracovania a 

spoločné správcovstvo 

Incidenty v Českej republike sú  riešené prostredníctvom 
Compliance Officera pre ČR a Slovensko (tj. spoločnosťou 
Českomoravský cement, a.s., ktorá má záujem na dodržiavaní 
právnych a vnútorných  predpisov naprieč  spoločnosťami v 
skupine HeidelbergCement v ČR a SR, a je tak správcom osobných 
údajov). Každá z dcérskych  spoločností je tak isto  správcom 
osobných údajov, ak sa jej daný prípad týka a ak jej je pridelený 
k prešetreniu. 
Spoločné správcovstvo s HC AG potom  vychádza zo skutočnosti, že 
(i) spoločnosť HC AG zaviedla plošne systém SpeakUp (platformu 
pre nahlasovanie porušenia predpisov) pre spoločnosti zo skupiny 

mailto:info@heidelbergcement.com
mailto:data.protection@heidelbergcement.com
mailto:osobni.udaje@heidelbergcement.com


 
 

2 
 

HeidelbergCement, (ii) spoločnosť HC AG zodpovedá za počiatočnú 
fázu zberu osobných údajov, (iii) HC AG rozhoduje, ktorej 
z dcérskych spoločností bude pridelené riešenie  konkrétneho 
incidentu, a to vrátane  spoločnosti Českomoravský cement, a.s., 
(iv) HC AG má prístup k osobným údajom a používa ich aj pre 
vlastné účely. 
 
Podiel  na zodpovednosti spoločných správcov je určený 
nasledovne: 
Spoločnosť HC AG je zodpovedná za spracovanie  osobných údajov 
v prvej fáze(zber osobných údajov). Oznamovateľ incidentu ohlási 
prípad porušenia prostredníctvom webovej stránky alebo  
telefónu. Telefónne  hovory sú prepísané spracovateľom 
(poskytovateľom služby SpeakUp, spoločnosti People Intouch 
B.V.), ktorý tiež zaisťuje IT infraštruktúru (fungovanie webovej 
stránky).Nahlásené  incidenty sú preložené do požadovaného 
jazyka subspracovateľom (prekladateľskou spoločnosťou) a 
výsledný preklad je odoslaný spoločnosti HC AG. HC AG rozhodne, 
ktorá z dcérskych spoločností (resp. konkrétny člen vedenia 
spoločnosti) je kompetentný k riešeniu incidentu. 
Akékoľvek ďalšie spracovanie, ktoré bude nasledovať po odovzdaní 
prípadu dcérskej spoločnosti k vybaveniu (hlavne pôjde o 
komunikáciu s oznamovateľom či ďalšími zapojenými osobami, 
dokumentáciou  prijatých opatrení, súpisom konečnej správy o 
vyriešení incidentu), je k dispozícii tejto dcérskej spoločnosti ako 
zodpovedného  správcu. HC AG má v tejto fáze prístup k osobným 
údajom iba pre účely štatistiky a reportingu, a to 
v pseudonymizovanej podobe. Dcérska spoločnosť môže pridať 
ďalšie osobné údaje v priebehu vyšetrovania incidentu, ich 
spracovanie  je v zodpovednosti  tejto dcérskej spoločnosti. 
 
V rozsahu spracovania osobných údajov pohybom na webových 
stránkach vystupuje HC AG ako spracovateľ a jednotlivé dcérske 
spoločnosti ako správcovia osobných údajov. 
 
V prípadoch, kedy strany neurčia  spoločne účely a prostriedky 
spracovania, koná každý správca na vlastnú zodpovednosť. 
 

Kategória 

spracovávaných 

osobných údajov 

 

 

Zamestnanci alebo tretie strany môžu nahlásiť incident 

prostredníctvom webovej stránky alebo telefonicky. Vzhľadom  na 

rôzny charakter nahlasovaných  incidentov, nedá sa  dopredu 

predpovedať presný okruh spracovávaných osobných údajov. 

V systéme SpeakUp môžu byť spracovávané predovšetkým tieto 

osobné údaje:    

Údaje o oznamovateľovi Údaje o osobe „podozrivej“ 

z porušenia predpisov 

▪ kontaktné údaje (meno, 

priezvisko, titul, 

pracovná pozícia, e-

mailová adresa, 

▪ kontaktné údaje (meno, 

priezvisko, titul, 

pracovná pozícia, e-

mailová adresa, 
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telefónne číslo, 

spoločnosť, štát) 

v prípade, že incident 

nie je nahlásený 

anonymne, 

▪ technické súbory 

cookies v prípade, že je 

incident nahlásený 

prostredníctvom 

webovej stránky (viď 

tak isto Oznámenie o 

ochrane osobných 

údajov na webovom 

portáli zverejnenom 

poskytovateľom služby 

SpeakUp, spoločností 

People Intouch B.V.), 

▪ hlasový záznam 

v prípade, že je incident 

nahlásený telefonicky 

(Správcom je 

sprístupnený len prepis 

hovoru, hlasový záznam 

je prístupný len 

poskytovateľovi 

spoločnosti People 

Intouch B.V.), 

▪ obsah oznámenia. 

telefónne číslo, 

spoločnosť, štát), 

▪ obsah oznámenia, môže 

zahŕňať hlavne , nie 

však výlučne, 

dokumenty 

preukazujúce nekalé 

jednanie, fotografie, 

záznamy, 

videonahrávky, 

záznamy o prevodoch 

peňazí, atď., 

▪ prijaté opatrenia. 

 

Údaje o (potenciálnych) 

svedkoch 

 

Údaje o osobách, ktoré incident 

vyšetrujú 

▪ kontaktné údaje (meno, 

priezvisko, titul, 

pracovná pozícia, e-

mailová adresa, 

telefónne číslo, 

spoločnosť, štát), 

▪ skutočnosť, že dotknutá 

osoba je alebo  môže 

byť svedkom incidentu 

a jeho úloha na 

nahlásenom  prípade 

porušenia, 

▪ kontaktné údaje (meno, 

priezvisko, pracovná 

pozícia, e-mailová 

adresa, telefónne číslo, 

spoločnosť, štát). 
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▪ údaje, ktoré svedok 

sám poskytne 

Správcom. 

Zdroje osobných údajov Vo vzťahu k oznamovateľovi: zdrojom osobných údajov je sám 

oznamovateľ. 

Osoba podozrivá z porušenia predpisov: osobné údaje sú 

Správcom odovzdané oznamovateľom. 

Osobné údaje potenciálnych svedkov: osobné údaje sú Správcom 

poskytnuté zo strany oznamovateľa, zo strany osoby podozrivej 

z porušenia predpisov alebo  od svedka samotného. 

Výsledky šetrenia a popis prijatých opatrení: do systému vkladá 

osoba zodpovedná za šetrenie  prípadu (spravidla Compliance 

Officer). 

Údaje o osobách vyšetrujúcich incident (napr. Compliance Officer): 

osobné údaje zhromaždené za účelom vyšetrovania  poskytuje 

zamestnávateľ.  

Účely spracovania 1. Kontaktné údaje oznamovateľa incidentu: účelom spracovania je 

objasnenie oznamovaných skutočností a poskytnutie odpovedí. 

2. Kontaktné údaje osoby podozrivej  z porušenia predpisov: 

účelom je identifikácia tejto osoby a vyšetrovanie incidentu. 

3. Údaje o potenciálnom svedkovi: účelom spracovania je 

kontaktovanie svedka, objasnenie okolností incidentu. 

4. Technická cookies: účelom je zaistenie správneho fungovania 

webovej stránky. 

5. Hlasový záznam v prípade nahlásenia telefonicky: účel 

spracovania je rovnaký ako pri nahlásení prostredníctvom 

webovej stránky (tj. objasnenie incidentu, odpoveď 

oznamovateľovi), cieľom bezplatnej telefónnej linky je umožniť 

nahlásenie  osobám, ktoré nemajú prístup k internetu. 

6. Obsah oznámenia: účelom je dozvedieť  sa o rizikách  

porušovania compliance noriem v spoločnostiach  Správcov, 

starostlivo  prešetriť  nahlásený  incident, a v prípade zistenia 

porušenia predpisov (či už právnych alebo  vnútorných  

predpisov platných v spoločnostiach) zahájenie príslušných 

šetrení  a prijatie  nápravných opatrení. 

7. Údaje o šetrení incidentu a prijatých opatreniach: účelom je 

prípad riadne prešetriť a zdokumentovať celý proces šetrenia. 

8. Údaje o osobách, ktoré sú zodpovedné za prešetrenie  incidentu: 

účelom je administrácia prípadu a overenie prístupu.  

9. Všetky vyššie  uvedené dáta sú ďalej spracovávané  pre účely 

štatistiky a reportingu, a to v pseudonymizovanej podobe. 

Právny základ pre 

spracovanie  podľa  účelu 

uvedených v bode 1 - 9 

Právnym základom pre spracovanie  je: 
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ad 1. súhlas podľa článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR v prípade, že sa 

oznamovateľ rozhodne nahlásiť incident neanonymne a sám svoje  

osobné údaje uvedie; 

ad 2. oprávnený záujem  podľa článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR – 

oprávneným záujmom Správcov  je identifikovať zamestnanca 

alebo iné osoby v rámci spoločností, ktoré svojím konaním 

porušujú právne či vnútorné predpisy, kontaktovať tieto osoby a 

prípadne tiež zahájiť príslušné konanie. Kontaktné údaje môžu byť 

ďalej  nutné  pre informovanie  osoby podozrivej  z porušenia 

predpisov o skutočnosti, že proti nej bolo podané nahlásenie 

ad 3. oprávnený záujem podľa článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR – 

oprávneným záujmom Správcov je identifikovať osoby, ktoré môžu 

prispieť k objasneniu okolností incidentu, aby bolo možné ukončiť 

vyšetrovanie incidentu; 

ad 4. oprávnený záujem podľa článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR – 

oprávnený záujem Správcov pozostáva v zaistení funkčnosti 

webových stránok, pre ktorú je nastavenie  týchto cookies 

technicky nutné; 

ad 5. oprávnený záujem podľa článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR – 

oprávneným záujmom Správcov je dozvedieť  sa o incidentoch 

porušenia predpisov v rámci spoločností, a umožniť nahlásenie 

všetkým  osobám, tj. aj takým, ktoré nemajú prístup k internetu. 

Okrem toho, komunikácia po telefóne môže byť zo strany 

oznamovateľa vnímaná ako bezpečnejší prostriedok. Z týchto 

dôvodov je zavedená telefónna linka ako alternatívny 

komunikačný prostriedok; 

ad 6. oprávnený záujem podľa článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR – 

oprávneným záujmom Správcov je zoznámiť sa s incidentami 

porušenia predpisov v rámci spoločností, zabrániť nekalému alebo 

protiprávnemu konaniu  a účinne mu predchádzať; 

ad 7. oprávnený záujem podľa článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR – 

oprávneným záujmom Správcov je zdokumentovať šetrenie  

prípadu pre účely preukázania správneho postupu spoločností; 

ad 8. oprávnený záujem podľa článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR – 

záujem Správcov pozostáva v zaistení nápravy nevyhovujúcej 

situácie zodpovednými  osobami. 

ad 9. oprávnený záujem podľa článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR – 

oprávneným záujmom Správcov je analyzovať prípady pre 

štatistické účely a reportovať prípady porušenia compliance 

noriem managementu spoločností, aby boli optimalizované 

obchodné operácie a zaistený efektívny  systém Compliance. Pre 

tento účel sa používajú pseudonymizované údaje. 

Príjemcovia osobných 

údajov 

▪ Správcovia, 

▪ externí poskytovatelia (spracovatelia), ako je spoločnosť People 

InTouch B.V., 
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▪ v konkrétnom prípade môžu byť podľa okolností príjemcovia tiež  

advokáti, orgány verejnej  moci (PSR, Sudy, Úrad pre ochranu 

hospodárskej  súťaže, Úrad pre ochranu osobných údajov a 

ďalšie dotknuté orgány). 

Nutnosť spracovania Správcovia sú  zo zákona povinní zaviesť efektívnu kontrolu 

dodržiavania  predpisov. 

Odovzdávanie do tretích 

krajín 

Technicky sú údaje spracovávané na platforme hosťovania 

externým poskytovateľom so sídlom v Holandsku. 

Osobné údaje budú ďalej  spracovávané v Nemecku (sídlo HC AG), 

ďalej v krajine, kde sa nachádza oznamovateľ, a v štáte sídla 

dotknutej  dcérskej  spoločnosti, t.zn. v Českej republike alebo na 

Slovensku. 

Osobné údaje môžu byť ďalej odovzdané  zahraničným orgánom 

dozoru, ak to vyžadujú právne predpisy.  

Vyššie uvedení príjemcovia v niektorých prípadoch môžu byť 

z tretích  krajín (tj. mimo Európsky hospodársky priestor, ďalej len 

ako: „EHP“), v ktorých nemusí byť úroveň ochrany osobných 

údajov zaručená v  rovnakom  rozsahu ako v štátoch EHP. 

V prípade, že sú osobné údaje odovzdané do tretích krajín, zaistí 

Správcovi súlad takéhoto odovzdania  s kapitolou V. GDPR. 

 

Doba spracovania ▪ Hlasový záznam je odstránený poskytovateľom systému 

SpeakUp, spoločnosťou People Intouch B.V. 24 hodín 

potom, čo  Správca obdržal  prepis hovoru. V systéme 

zálohovania je potom  uložený po dobu 5 dní. 

▪ Ďalšie údaje o nahlásenom incidente v systému SpeakUp 

(ako v časti, kde Správcovia komunikujú s oznamovateľom, 

tak v časti, ku ktorej  majú prístup len  Správcovia) sú zo 

strany spoločnosti People Intouch B.V. anonymizované 

v lehote  14 dní po uzavretí prípadu. 

▪ Dáta v tzv. CMS module (modul prístupný len pre 

oprávnené osoby zo strany Správcov), ktoré môžu 

obsahovať hlavne popis šetrenia incidentu a prijatých 

opatrení k náprave, sú v systéme uložené po dobu 3 rokov 

od uzatvorenia prípadu. 

▪ V konkrétnych prípadoch, ak je to nutné, môžu  byť údaje 

uložené po dlhšiu dobu, a to hlavne  pre účely uplatnenia 

právnych nárokov Správcov pred príslušnými orgánmi. 
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2. Vaše práva 
 

Ako subjekt údajov máte právo kedykoľvek kontaktovať Správcu alebo sa obrátiť na skupinového 

poverenca pre ochranu osobných údajov v skupine HeidelbergCement na vyššie uvedených 

kontaktoch a uplatniť svoje práva stanovené nariadením GDPR. Každý správca bude informovať 

ostatných správcov o uplatnení Vašich práv a poskytne ďalšiemu správcovi všetky potrebné 

informácie. V prípade, že v zmysle článku 15 GDPR požiadate o prístup ku svojim osobným údajom, 

vybaví žiadosť ten správca, na ktorého ste sa obrátili.  

 

Vždy sa môžete obrátiť na Compliance Officera pre ČR a Slovensko na týchto kontaktoch: 

complianceCZaSK@heidelbergcement.com, tel.: +420 544 122 514.  

V záležitostiach týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese 

osobni.udaje@heidelbergcement.com alebo na tel.: +420 544 122 667. 

 

Vaše práva vyplývajúce z GDPR sú nasledujúce: 

▪ právo získať informácie o spracovávaných osobných údajoch a právo dostať kópiu spracovávaných 

osobných údajov (právo na prístup k osobným údajom, čl. 15 GDPR), 

▪ právo požadovať opravu nepresných osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných 

údajov (právo na opravu, čl. 16 GDPR), 

▪ právo žiadať výmaz osobných údajov a v prípade, že boli osobné údaje zverejnené, žiadať 

informovanie ďalších správcov údajov o podanie žiadosti o výmaz (právo na výmaz, čl. 17 GDPR), 

▪ právo žiadať obmedzenie spracovania (právo na obmedzenie spracovania, čl. 18 GDPR), 

▪ v prípade naplnenia podmienok podľa  čl. 20 GDPR právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, 

v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať  tieto 

údaje inému správcovi ku spracovaniu (právo na prenosnosť údajov, čl. 20), 

▪ podľa konkrétnej situácie právo vzniesť  námietku proti spracovaniu osobných údajov založeného 

na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to s účinnosťou do budúcna (právo vzniesť  námietku, čl. 21 

GDPR); v takomto prípade správca osobné údaje ďalej  nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné 

oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právom a slobodou 

subjektov údajov, alebo pre určení, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, 

▪ právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je  na ňom spracovanie 

osobných údajov založené. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania 

vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol udelený pred jeho udelením (právo odvolať súhlas, čl. 7 

odst. 3 GDPR), 

▪ právo podať sťažnosť u dozorného orgánu v súlade s čl. 77 GDPR. Podľa tohoto ustanovenia máte 

právo podať sťažnosť  k dozornému orgánu, ak si myslíte, že spracovaním Vašich osobných údajov 

je porušené nariadenie GDPR, bez toho že sú dotknuté akékoľvek iné prostriedky správnej alebo  

súdnej ochrany (hlavne v členskom štáte Vášho bydliska, miesta výkonu zamestnania alebo 

miesta, kde došlo k údajnému porušeniu). 

 

Okrem toho nás pred uplatnením vyššie uvedených práv môžete kontaktovať telefonicky a objasniť si 

akékoľvek otázky vo vzťahu ku spracovaniu osobných údajov. 
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Zoznam spoločností zo skupiny HeidelbergCement v ČR a SR, ktoré aktuálne 
využívajú platformu SpeakUp: 
 

Českomoravský cement, a.s. (so sídlom Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, zapísaná v obchodnom 

registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel B, vložka 5528, IČO: 26209578); 

Českomoravský beton, a.s. (so sídlom Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, zapísaná v obchodnom 

registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 7924, IČO: 49551272); 

Českomoravský štěrk, a.s. (so sídlom Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, zapísaná v obchodnom 

registri vedenom na  Krajskom súde v Brne, oddiel B, vložka 2389, IČO: 25502247); 

TRANS-SERVIS spol. s r.o. (so sídlom Králův Dvůr čp. 253, okres Beroun, PSČ 26701, zapísaná 

v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 12356, IČO: 46353097);  

Global IT Center, s.r.o. (so sídlom Škrobárenská 511/3, Trnitá, 617 00 Brno, zapísaná v obchodnom 

registri vedenom na Krajskom  súde v Brně, oddiel C, vložka 99611, IČO: 06025811); 

Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. (so sídlom Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň, zapísaná 

v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 79590, IČO:26205424); 

TBG SWIETELSKY s.r.o. (Betonárna U hada, Branišovská par. č. 1974/11, České Budějovice 370 05 

zapísaná v obchodnom registri vedenom na  Krajskom  súde v Českých Budějovicích, oddiel C, vložka 

14831, IČO:26114691); 

TBG Pražské malty, s.r.o. (so sídlom Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, zapísaná v 

obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 71330, IČO:25799380); 

TBG Plzeň Transportbeton s.r.o. (so sídlom Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, zapísaná v 

obchodnom registri vedenom na Mestsko súde v Prahe, oddiel C, vložka 44668, IČO:62968432); 

TBG Louny s.r.o. (so sídlom Průmyslová 2724, 440 01 Louny, zapísána v obchodnom registri vedenom 

na  Krajskom súde v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 10259, IČO:64651819); 

TBG BETONMIX a.s. (so sídlom Jihlavská 51, 642 00 Brno – Bosonohy, zapísaná v obchodnom registri 

vedenom na Mestskom súde v Brně, oddiel B, vložka 1029, IČO:48530794); 

BETOTECH, s.r.o. (so sídlom Beroun 660, 266 01 Beroun, zapísaná v obchodnom registri vedenom 

na  Mestskom  súde v Prahe, oddiel C, vložka 46702, IČO:25066153); 

TBG Východní Čechy s.r.o. (so sídlom Vodní 177, 541 01 Trutnov, zapísaná v obchodnom registri 

vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 9770, IČO:64793303); 

TBG Klatovy s.r.o. (so sídlom Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, zapísaná v obchodnom registri 

vedenom  na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 73292, IČO:26135060); 

TBG METROSTAV s.r.o. (so sídlom Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň, zapísaná v obchodnom 

registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 39147, IČO:63992990); 

TBG PKS a.s. (so sídlom Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapísaná v 

obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel B, vložka 5339, IČO:28261976); 

TBG PODIVÍN s.r.o. (so sídlom Jihlavská 709/51, Bosonohy, 642 00 Brno, zapísaná v obchodnom 

registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 113054, IČO: 08314578); 

TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY, s.r.o. (so sídlom Na Moráni 5458, 430 01 Chomutov, zapísaná v 

obchodnom registri vedenom na  Krajskom súde v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 8759, 

IČO:62741276); 

TBG VYSOČINA s.r.o. (so sídlom Žďárského 200, 674 47 Třebíč, zapísaná v obchodnom registri 

vedenom na Krajskom súde v Brně, oddiel C, vložka 25160, IČO:25325931); 

TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o. (so sídlom Jihlavská 51, 642 00 Brno, zapísaná v obchodnom 

registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 39304, IČO:26240378); 
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Velkolom Čertovy schody, akciová spoločnosť (so sídlom Tmaň 200, PSČ 26721, zapísaná v 

obchodnom registri  vedenom na  Mestskom súde v Praze, oddiel B, vložka 861, IČO: 18600239); 

LOMY MOŘINA spol. s r.o. (so sídlom č.p. 73, 267 17 Mořina, zapísaná v obchodnom registri 

vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 29268, IČO: 61465569); 

Českomoravská těžařská, s.r.o. (so sídlom Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, zapísaná v 

obchodnom registri vedenom na  Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 105306, IČO: 06953484); 

Vltavské štěrkopísky, s.r.o. (so sídlom č.ev. 1, 277 43 Chlumín, zapísaná v obchodnom registri 

vedenom na Mestskom  súde  v Prahe, oddiel C, vložka 31518, IČO: 49822381); 

PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o. (so sídlom č.p. 94, 664 66 Němčičky, zapísaná v obchodnom registri 

vedenom na  Krajskom súde  v Brne, oddiel C, vložka 42272, IČO: 26041782); 

TBG Slovensko, a. s. (so sídlom Bratislavská 83, Pezinok 902 01, Slovensko, zapísaná v obchodnom 

registri  vedenom na  Okresnom súde Bratislava, číslo vložky 3828/B, IČO: 36283801); 

Kamenivo Slovakia a.s. (so sídlom Areál Prefa, Bytča - Hrabové 014 01, Slovensko, zapísaná v 

obchodnom registri  vedenom na Okresnom súde  Žilina, číslo vložky 10365/L, IČO: 35791713). 

 


