
Kodex dodavatele



Je pro nás nanejvýš důležité, aby naši dodavatelé 
dodržovali určité normy (standardy), pokud jde o lidská 
práva, pracovní podmínky a environmentální aspekty. 
Kromě toho musí naši dodavatelé zajistit uplatňování 
přísných etických a morálních obchodních norem a 
dodržovat platné zákony.

Firma E.ON se výslovně hlásí k deseti principům UN Global Compact. 
Tím firma E.ON podporuje základní principy v oblasti lidských práv, pra-
covních norem, standardů ochrany životního prostředí a používání vyso-
kých etických a morálních standardů v podnikání.

Tyto principy hrají důležitou roli i ve vztazích mezi firmou E.ON a doda-
vateli a jsou zakotveny v kodexu dodavatele firmy E.ON.

Naši „dodavatelé“ (včetně jejich orgánů, zaměstnanců, reprezentantů, 
subdodavatelů   a prodejních partnerů) dodržují všechny dotčené tuzem-
ské a zahraniční právní předpisy a zdrží se jakéhokoli jednání, které by 
mohlo vést k tomu, že by firma E.ON nebo podnik s ní spojený porušil 
platné zákony nebo by podle nich mohl být potrestán. Kromě toho od 
svých dodavatelů očekáváme ve smyslu UN Global Compact zejména 
dodržování následujících standardů:

•  sociální standardy – uznávání lidských práv a zajištění přiměřených 
pracovních podmínek pro zaměstnance

•  environmentální standardy – minimalizace zatížení životního prostředí

•  governance standardy – používání vysokých etických a morálních podni-
katelských standardů s cílem dodržovat platnou legislativu (Compliance)

Firma E.ON je připravena pracovat společně se svými dodavateli na 
tom, aby splnili požadavky výše uvedených standardů. Firma E.ON si 
vyhrazuje právo kontrolovat pomocí jedné z následujících metod, v jaké 
míře je kodex dodavatele dodržován: vlastní informace, informace od 
třetích osob, předložení certifikátů a právo provádět audity na místě, 
aby bylo zajištěno dodržování Kodexu chování dodavatele.

Kodex dodavatele je součástí všech smluv mezi firmou E.ON a dodava-
telem a jeho subdodavateli. Pokud dodavatel nedodržuje některý 
aspekt kodexu dodavatele, je od něj očekáváno, že provede nápravná 
opatření. Firma E.ON si vyhrazuje právo nezačínat a/nebo ukončovat 
své smlouvy s dodavateli, kteří nemohou prokázat, že dodržují tento 
Kodex chování dodavatelů.

Předmluva
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Uznávání lidských práv
Očekáváme od našich dodavatelů, že akceptují a podporují Všeobecnou 
deklaraci lidských práv OSN a že se nezapojí do porušování lidských práv. 
Tam, kde je zavedena národní legislativa, by se měla použít pravidla, která 
zaměstnancům poskytují větší ochranu.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti
Naši dodavatelé musí zajistit podmínky pro bezpečnou práci svých zaměst-
nanců a ochranu zdraví na pracovišti s ohledem na platné zákony a předpisy. 
Všechna bezpečnostní a zdravotní rizika, kterým jsou zaměstnanci vystave-
ni, musí být přiměřeně posouzena a musí být realizována potřebná bezpeč-
nostní opatření. Kromě toho musí být zaměstnanci pravidelně školeni v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zákaz dětské práce a nucené a nelegální práce
Dodavatelé nestrpí dětskou práci, nucenou práci nebo jinou nedobrovolně 
vykonávanou práci ve smyslu konvencí Mezinárodní organizace práce (ILO).

Sociální standardy
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Zákaz diskriminace nebo znevýhodnění
S každým zaměstnancem bude zacházeno s respektem a důstojně. 
Žádný zaměstnanec nebude fyzicky, psychicky, sexuálně nebo verbálně 
obtěžován nebo zneužíván žádným způsobem a z jakéhokoli důvodu. 
Zákaz diskriminace na pracovišti souvisí také s náborem, náhradou, 
povýšením nebo ukončením.

Transparentní pracovní doba a odměňování
Pracovní doba musí být v souladu s platnými zákony. Zaměstnanci musí 
mít pracovní smlouvy, ve kterých je stanovena pracovní doba a odměňo-
vání. Všechny odměny musí být vypláceny neprodleně a v souladu s 
platnými národními zákony a vzhledem k místním standardům musí 
splňovat základní potřeby a poskytovat určitý příjem podle vlastního 
uvážení.

Volnost sdružování a právo na kolektivní vyjednávání
Naši dodavatelé respektují právo svých zaměstnanců na svobodné 
sdružování a kolektivní vyjednávání v rámci platných zákonů a konvencí 
Mezinárodní organizace práce ILO.

Úcta k místním komunitám a domorodým lidem
Naši dodavatelé jsou povinni minimalizovat jakékoli negativní fyzické, 
sociální a environmentální dopady a rizika pro místní komunity a 
domorodé obyvatele. Uznávají specifickou situaci domorodých lidí a 
musí pochopit obavy a očekávání komunit, ve kterých pracují a žijí.

Mechanismus stížnosti
Důrazně doporučujeme našim dodavatelům, aby nastavili mechanis-
mus stížnosti, který umožní anonymní hlášení obav a potenciálních 
porušení těchto standardů, čímž poskytne ochranu identity a vyhýbání 
se odvetným opatřením. Pokud to není možné, očekáváme, že naši 
dodavatelé otevřeně naslouchají vzneseným obavám, jednají podle 
toho a chrání osobu, která stížnost vznesla.

Dodavatelé dále informují a podporují své zaměstnance, aby se 
obrátili na horkou linku externího oznamovacího systému whistle 
blower společnosti E.ON a informovali anonymně náš externí systém 
oznamování o problémech s účinným prováděním a odpovídajícím 
prosazováním tohoto kodexu chování dodavatele. Další informace o 
systému a kontaktní údaje naleznete na naší webové stránce  
www.eon.com/whistleblowing



 

Ochrana životního prostředí
Od svých dodavatelů očekáváme, že vypracují a aplikují konkrétní politiku 
ochrany životního prostředí a že budou v rámci své podnikatelské činnosti 
dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se ochrany životního 
prostředí.

Nakládání s nebezpečnými látkami
Při nakládání s látkami, které jsou klasifikovány jako nebezpečné při úniku 
do okolního prostředí, je nutno zajistit, aby nákup, označení a jejich manipu-
lace, přeprava, skladování, recyklace nebo likvidace byly prováděny bezpeč-
ně.

Redukce využívání zdrojů, snižování odpadů a emisí
Kontinuální zvyšování efektivity ve smyslu uvědomělého a šetrného naklá-
dání se zdroji je důležitou součástí managementu a řízení provozu. Odpady 
jakéhokoli druhu a veškeré emise do vzduchu, vody nebo půdy musí být 
minimalizovány, označovány a sledovány.

Environmentální  
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Money laundering
Naši dodavatelé se musí zdržet jakékoli formy praní špinavých peněz. 
Musí to také zajistit v rámci svého dodavatelského řetězce.

Ochrana dat
Naši dodavatelé musí zajistit, aby se s osobními údaji zacházelo velmi 
opatrně.

Konflikt zájmů
Naši dodavatelé i bez požadavku zajistí, aby mezi nimi a firmou E.ON 
nedošlo ke konfliktu zájmů nebo aby byl tento konflikt po odhalení 
odstraněn a firma E.ON o tom byla informována.

My 
 
                                                                         (jméno společnosti), 
svým podpisem potvrzujeme, že splňujeme výše uvedné standardy.
 
místo/den                                                                          
 
podpis                                                                          

Kartelové právo a kontrola obchodu
Naši dodavatelé musí sledovat a dodržovat všechny platné národní i 
mezinárodní protimonopolní zákony. Očekáváme, že se zaváží k volné 
soutěži, otevřeným trhům a budou jednat proti nekalé, netransparent-
ní a omezené soutěži. K tomu je třeba přijmout vhodná a nezbytná 
preventivní opatření.

Korupce a uplácení
Naši dodavatelé musí jednat proti korupci a úplatkářství, což zahrnuje 
přijetí všech nezbytných a vhodných opatření k zabránění korupci a 
úplatkářství v rámci jejího provozního podnikání i v rámci jejich 
příslušného Supply Chain. Naši dodavatelé by měli zajistit, aby osobní 
vztahy nenarušovaly obchodní činnosti.

Dodržování předpisů týkajících se obchodování a kapitálového trhu
Naši dodavatelé se musí řídit národními a mezinárodními sankcemi, 
embargy a dalšími omezeními zahraničního obchodu stanovenými 
právními předpisy a platnými předpisy pro obchodování s energií. 
Naši dodavatelé musí také dodržovat všechny platné národní a 
mezinárodní předpisy upravující kapitálové trhy.

Governance standardy
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