ETICKÝ KODEX DODAVATELE SPOLEČNOSTI
KONE
ÚVOD
Cílem společnosti KONE je být zajímavým obchodním
partnerem, a proto usiluje o navázání spolehlivých,
čestných a oboustranně výhodných vztahů se svými
dodavateli. Společnost KONE od svých dodavatelů
očekává kvalifikovanost a neustálé zdokonalování kvality,
řízení nákladů, inovativních řešení a spolehlivosti.

a projevů firemní pohostinnosti (jako jsou představení,
pracovní obědy a drobné dárky) jsou povoleny za
předpokladu, že jsou předávány v souladu s platnými
zákony.

Tento Etický kodex dodavatele společnosti KONE (dále
jen „Kodex“) názorně představuje hodnoty, jimiž se
společnost KONE řídí po celém světě. Společnost
KONE od svých dodavatelů očekává, že při jednání se
společností KONE, se svými vlastními zaměstnanci a
dodavateli, třetími stranami včetně představitelů státní
správy a dalšími subjekty, budou postupovat v souladu
se zásadami Kodexu.

Dodavatel nesmí poskytnout žádné obchodní pozornosti
zaměstnanci společnosti KONE ani jeho rodinným
příslušníkům v situaci, kdy by takové poskytnutí mohlo
ovlivnit nebo vyvolat dojem ovlivnění rozhodnutí
zaměstnance ve vztahu k dodavateli. Dodavatel je proto
povinen zdržet se nabízení obchodních pozorností
zaměstnancům společnosti KONE a jejich rodinným
příslušníkům. Veškeré obchodní pozornosti musí být
svým rozsahem, hodnotou a četností přiměřené a musí
odrážet běžné místní obchodní zvyklosti. Nabízení
hotovosti a jejích ekvivalentů (například dárkových
poukazů) je zásadně zakázáno.

1.

2.3 Střet zájmů

DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Dodavatel je povinen dodržovat všechny platné zákony
a předpisy, včetně všech platných zákonů upravujících
vývoz a mezinárodních obchodních sankcí.
Kodex nenahrazuje platné zákony a předpisy ani před
nimi nemá přednost, ale stanovuje minimální standardy
chování, které je třeba dodržovat. Pokud dodavatel
nemůže Kodex dodržovat z důvodu rozporu se zákony
a předpisy, je povinen v maximální možné míře jednat
v souladu s duchem Kodexu.
Pokud jsou místní zvyklosti nebo postupy v rozporu
s Kodexem, dodavatel je povinen dodržovat Kodex.
2.

OBCHODNÍ JEDNÁNÍ

2.1 Etické jednání
Dodavatel je povinen při všech svých činnostech jednat
eticky a respektovat lidská práva v duchu mezinárodně
uznávaných standardů.
2.2 Zákaz korupčního jednání
Společnost KONE od svých dodavatelů očekává
nulovou toleranci úplatkářství a korupčního jednání.
Dodavatel je povinen zajistit, aby se jeho vedoucí
představitelé, zaměstnanci a třetí strany jednající jeho
jménem zdrželi nabízení, přislibování, předávání či
přijímání jakýchkoli úplatků, stejně jako poskytování či
přijímání nepřípustných plateb, za účelem získání
nových či udržení stávajících obchodních příležitostí
nebo zajištění jakékoli jiné nepřípustné výhody.
Dodavatel se zejména nesmí podílet na žádném
poskytování úplatků, provizí či jiném nabízení jakýchkoli
výhod zaměstnancům společnosti KONE ani jejich
rodinným příslušníkům či přátelům za účelem získání
nebo udržení jakékoli obchodní příležitosti.
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Dodavatel je povinen zdržet se jakéhokoli jednání se
zaměstnanci společnosti KONE, které by mohlo být ve
střetu nebo vyvolávat dojem střetu s povinností
zaměstnance jednat v nejlepším zájmu společnosti
KONE. Dodavatel je povinen informovat společnost
KONE o všech střetech zájmů nebo situacích
vyvolávajících dojem střetu zájmů v souvislosti se svým
vztahem ke společnosti KONE.
Dodavatel je povinen informovat společnost KONE,
pokud má zaměstnanec společnosti KONE nebo
některý z jeho blízkých rodinných příslušníků podstatný
finanční či jiný zájem na podnikání dodavatele.
Dodavatel je rovněž povinen informovat společnost
KONE, pokud zaměstnanec společnosti KONE nebo
jeho blízký rodinný příslušník zastává u dodavatele
manažerskou funkci nebo pro dodavatele pracuje
a jeho zaměstnání vytváří střet zájmů nebo vyvolává
dojem střetu zájmů.
2.4 Čestná hospodářská soutěž
Dodavatel je povinen čestně soutěžit v souladu se
všemi platnými zákony a předpisy na ochranu
hospodářské soutěže. Dodavatel například nesmí
uzavírat žádné dohody se svými konkurenty ohledně
zvyšování cen nebo omezování dostupnosti produktů.
3.

PRACOVNÍ A LIDSKÁ PRÁVA

3.1 Nediskriminační zásady
Dodavatel je povinen jednat se svými zaměstnanci
čestným a rovným způsobem. Dodavatel nesmí
diskriminovat zaměstnance při náboru či služebním
postupu na základě pohlaví, věku, náboženského
vyznání, rodinného stavu, sexuální orientace,
politických názorů, národnostního či etnického původu
ani jiné charakteristiky nesouvisející s kvalifikací
příslušného jednotlivce nebo požadavky vyplývajícími
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z povahy pracovního zařazení.
3.2 Dětská nebo nucená práce
Dodavatel nesmí za žádných okolností využívat
dětskou či nucenou práci ani uzavírat smlouvy
s dodavateli či subdodavateli, kteří takovou práci
využívají.
3.3 Úcta a důstojnost
Dodavatel je povinen jednat se svými zaměstnanci
důstojně a uctivě a zajistit jim ochranu před
obtěžováním na pracovišti. Dodavatel nesmí tolerovat
žádné obtěžování svých zaměstnanců, ať již přímé či
nepřímé, fyzické či slovní.
3.4 Mzdy a výhody
Dodavatel je povinen vyplácet svým zaměstnancům
odměny za práci v souladu se všemi platnými
mzdovými zákony, včetně těch, které upravují minimální
mzdy, odměny za práci přesčas a zákonné náhrady.
3.5 Svoboda sdružování
Dodavatel je povinen respektovat právo svých zaměstnanců na svobodné sdružování a kolektivní vyjednávání v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
4.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Dodavatel je povinen zajistit svým zaměstnancům
bezpečné a zdravé pracovní prostředí v souladu se
všemi platnými zákony a předpisy.
Zaměstnanci dodavatele musí obdržet náležité
informace a školení související s bezpečností
a ochranou zdraví, stejně jako vhodné ochranné
pomůcky. Dodavatel je rovněž povinen zavést účinné
bezpečnostní programy týkající se bezpečnosti osob,
připravenosti na nouzové situace a kontaktu
s nebezpečnými chemickými a biologickými látkami.
Zaměstnanci dodavatele nesmí být při práci pro
společnost KONE pod vlivem alkoholu nebo
zakázaných látek.
5.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dodavatel je povinen vynaložit veškeré přiměřené úsilí
na ochranu životního prostředí a na minimalizaci vlivu
svých aktivit a produktů na životní prostředí. Dodavatel
je zejména povinen zajistit si všechna povolení, licence
a registrace související s ochranou životního prostředí,
které jsou pro jeho činnosti nezbytné, udržovat je
v platnosti a postupovat v souladu s nimi.
Dodavatel je povinen sledovat, kontrolovat a náležitě
zpracovávat odpadní vodu, plynné emise a další odpady
vznikající při jeho činnostech. Dodavatel je povinen
minimalizovat množství produkovaného odpadu.

omezení společnosti KONE, pokud to podmínky vyžadují.
Dodavatelům doporučujeme, aby sledovali uhlíkovou
stopu svých produktů.
6.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A PUBLICITA

Dodavatel je povinen dodržovat všechny platné zákony
a mezinárodní smlouvy o právech duševního vlastnictví.
Dodavatel nesmí porušovat práva duševního vlastnictví
společnosti KONE ani třetích stran.
Není-li dohodnuto jinak, dodavatel nesmí veřejně
informovat o své spolupráci se společností KONE ani
využívat ochranné známky společnosti KONE bez
předchozího výslovného písemného svolení společnosti
KONE.
7.

KONTROLA

Dodavatel je povinen pravidelně kontrolovat své dodržování Kodexu.
Dodavatel je povinen na požádání poskytnout
společnosti KONE přístup ke všem podstatným informacím a dokumentům potřebným k ověření dodržování
Kodexu. Pokud společnost KONE pojme podezření, že
dodavatel Kodex porušuje (např. na základě zpráv
v médiích), může společnost KONE sama nebo
prostřednictvím nezávislého auditora provést inspekci
prostor dodavatele za účelem ověření dodržování
Kodexu.
Pokud se společnost KONE důvodně domnívá, že
dodavatel podstatným způsobem porušil Kodex, je
společnost KONE oprávněna s okamžitou platností
ukončit obchodní vztah s dodavatelem.
Pokud se dodavatel vážně obává, že existuje nesoulad
s Kodexem, je povinen oznámit tuto skutečnost
společnosti KONE. Dodavateli doporučujeme projednat
příslušnou záležitost s místním vedením společnosti
KONE. Dodavatel se však také může obrátit na
oddělení společnosti KONE pro dodržování předpisů na
adrese compliance@kone.com.
8.

PLATNOST

Vyjádřením souhlasu se spoluprací se společností KONE
dodavatel potvrzuje, že spolu se svými přidruženými
subjekty splňuje požadavky Kodexu. „Přidruženým
subjektem“ se v Kodexu rozumí společnost, která je
kontrolovaná dodavatelem, kontroluje dodavatele nebo
se nachází pod společnou kontrolou s dodavatelem.
Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho dodavatelé,
subdodavatelé, konzultanti a partneři splňovali principy
Kodexu.
Odsouhlaseno a schváleno

Dodavatel je povinen dostatečně a systematicky
zohledňovat aspekty ochrany životního prostředí včetně
zavedení vhodného systému řízení ochrany životního
prostředí, pokud to podmínky vyžadují. Dodavatel je
povinen dodržovat všechny platné zákony a předpisy
na ochranu životního prostředí a požadavky společnosti
KONE týkající se zákazu nebo omezeného používání
určitých látek (včetně značení pro potřeby recyklace
a likvidace) a dodržování seznamu látek podléhajících
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