KÓDEX SPRÁVANIA DODÁVATEĽA SPOLOČNOSTI KONE
ÚVOD
Spoločnosť KONE chce byť atraktívnym obchodným
partnerom, a preto sa snaží udržiavať so svojimi
dodávateľmi spoľahlivé a čestné vzťahy, ktoré sú
vzájomne prospešné pre spoločnosť KONE a jej
dodávateľov. Spoločnosť KONE očakáva od svojich
dodávateľov spôsobilosť a neustále zdokonaľovanie
v oblasti kvality, riadenia nákladov, inovácií, spoľahlivosti
a udržateľnosti.
Tento Kódex správania dodávateľa spoločnosti KONE
(ďalej „Kódex“) predstavuje hodnoty, ktorými sa
spoločnosť KONE riadi pri svojej činnosti na celom svete.
Spoločnosť KONE očakáva od svojich dodávateľov, že
budú dodržiavať požiadavky tohto Kódexu vo vzťahu
k spoločnosti KONE, k vlastným zamestnancom
a dodávateľom, ako aj tretím stranám (vrátane štátnych
úradníkov).
1.

DODRŽIAVANIE ZÁKONOV

Dodávateľ musí dodržiavať všetky príslušné zákony a
predpisy.
Tento Kódex nenahrádza platné zákony a predpisy ani
pred nimi nemá prednosť, ale stanovuje minimálne
zásady správania, ktoré musí dodávateľ dodržiavať.
V rozsahu, v akom dodávateľ nemôže dodržať tento
Kódex z dôvodu zákonov a predpisov, sa dodávateľ
musí riadiť v primerane možnom rozsahu princípmi
v duchu tohto Kódexu.
Ak sú miestne zvyklosti alebo postupy v rozpore s týmto
Kódexom, dodávateľ musí postupovať v súlade s týmto
Kódexom.
2.

OBCHODNÉ SPRÁVANIE

2.1 Etické správanie
Dodávateľ je povinný pri všetkých činnostiach v rámci
svojich obchodných postupov presadzovať vysoké etické
štandardy a zakázať akékoľvek korupčné alebo
podvodné praktiky či činnosti spojené s praním
špinavých peňazí.
Zákaz korupčných praktík
Spoločnosť KONE očakáva od svojich dodávateľov, že
nebudú tolerovať absolútne žiadne úplatkárstvo ani
korupciu.
Dodávateľ musí zaručiť, aby jeho riaditelia a
zamestnanci alebo akékoľvek tretie strany konajúce
v jeho mene neponúkali, nesľubovali, neposkytovali ani
neprijímali žiadne úplatky a neuhrádzali ani neprijímali
nekorektné platby s cieľom získať novú zákazku, udržať
si existujúcu zákazku alebo zabezpečiť si ľubovoľnú inú
nekorektnú výhodu. Dodávateľ sa najmä nesmie
podieľať na žiadnej forme úplatkárstva ani systému
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poskytovania provízie za sprostredkovanie zákazky ani inak
ponúkať žiadne odmeny zamestnancom spoločnosti KONE
ani ich rodine a priateľom s cieľom získať alebo udržať si
ľubovoľnú zákazku.
Dodávateľ nesmie zamestnancovi spoločnosti KONE
poskytovať žiadne dary, firemnú pohostinnosť (vrátane
obchodných obedov, večerí alebo zábavy) ani iné výhody, a to
ani na jeho žiadosť, ak sa nachádza tento zamestnanec v
situácii, keď by takéto poskytnutie mohlo ovplyvniť alebo
vyvolať dojem ovplyvnenia jeho rozhodnutia vo vzťahu k
dodávateľovi.
Nie je dovolené, aby zamestnanci spoločnosti KONE prijímali
dary, firemnú pohostinnosť či iné výhody od dodávateľa, ktorý
sa podieľa na akékoľvek prebiehajúcej alebo bezprostrednej
zákazke alebo na rokovaní zmluvy so spoločnosťou KONE,
alebo ak je zamestnanec v pozícii, v ktorej môže ovplyvniť
výber dodávateľa.
Za iných okolností dodávatelia môžu drobné obchodné dary
ponúknuť, no len za predpokladu, že sa tieto dary poskytujú v
súlade s platnými zákonmi v obmedzenom rozsahom, hodnote
a frekvencii. Peniaze v hotovosti alebo ekvivalentné odmeny,
ako napríklad darčekové poukazy, sa nesmú nikdy ponúkať.
Dodávateľ nesmie nikdy poskytovať rodinným príslušníkom
zamestnanca spoločnosti KONE žiadne dary, firemnú
pohostinnosť ani iné výhody.
Konflikt záujmov
Dodávateľ sa musí vyhýbať akémukoľvek styku so
zamestnancami spoločnosti KONE, ktorý by mohol byť
v konflikte alebo vyvolať dojem možného konfliktu
s povinnosťou daného zamestnanca konať v najlepšom
záujme spoločnosti KONE. Dodávateľ musí počas svojej
spolupráce so spoločnosťou KONE zverejňovať spoločnosti
KONE všetky konflikty záujmu alebo situácie, ktoré by mohli
vyvolať dojem možného konfliktu záujmov.
Dodávateľ je povinný informovať spoločnosť KONE, ak má
zamestnanec spoločnosti KONE alebo jeho rodinný príslušník
u dodávateľa nejaký materiálny, finančný alebo iný záujem,
zastáva u dodávateľa vedúcu pozíciu alebo pre dodávateľa
pracuje.
Čestná hospodárska súťaž
Dodávateľ musí vykonávať hospodársku súťaž čestným
spôsobom v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi
o hospodárskej súťaži. Dodávateľ napríklad nesmie uzatvárať
žiadne dohody so svojimi konkurentmi o zvýšení cien alebo
obmedzení dostupnosti výrobkov.
3.

DODRŽIAVANIE PREDPISOV V OBLASTI OBCHODU

Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky platné zákony a
predpisy upravujúce vývoz napríklad vrátane medzinárodných
obchodných sankcií uvalených OSN, EÚ alebo americkými
úradmi.
Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať
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spoločnosť KONE, ak (i) sú alebo budú priamo na
dodávateľa, jeho bezprostredného či skutočného
vlastníka alebo riaditeľa, úradníka alebo zástupcu
dodávateľa uvalené medzinárodné obchodné sankcie
alebo obmedzenia, (ii) dodávateľ bude podrobený
vyšetrovaniu, ktoré sa týka dodržiavania sankcií, alebo
(iii) si je vedomý alebo si uvedomí, že ktorýkoľvek z
produktov, softvéru alebo technológií, ktoré dodáva
spoločnosti KONE, podlieha akýmkoľvek kontrolám
vývozu alebo vývozným licenčným požiadavkám.
Dodávateľ je povinný na požiadanie poskytnúť
spoločnosti KONE informácie o výrobných miestach
produktov, ktoré tejto spoločnosti dodáva, a to vrátane
dokladu o pôvode tovaru.
4.

PRÁCA A ĽUDSKÉ PRÁVA

Od dodávateľa sa očakáva, že bude rešpektovať
medzinárodne uznávané ľudské práva vrátane tých,
ktoré sú ustanovené v Medzinárodnej listine ľudských
práv, všeobecných zásadách OSN v oblasti podnikania
a ľudských práv a v zásadách uvedených v Deklarácii
Medzinárodnej organizácie práce o základných
zásadách a právach pri práci.
4.1 Zákaz diskriminácie
Dodávateľ bude zaobchádzať so svojimi zamestnancami
čestne a rovnocenne. Dodávateľ nebude diskriminovať
zamestnancov pri ich prijímaní, odmeňovaní, kariérnom
postupe,
disciplinárnych
opatreniach,
ukončení
pracovného pomeru alebo odchode do dôchodku na
základe pohlavia, pohlavnej identity, veku, náboženstva,
rodinného stavu, sexuálnej orientácie, postihnutia,
sociálneho začlenenia, politického presvedčenia,
národnostného a etnického pôvodu ani žiadnej inej
charakteristiky, ktorá nesúvisí s ich kvalifikáciami alebo
základnými požiadavkami pre danú pracovnú pozíciu.
4.2

Detská a nútená práca

4.4 Podmienky zamestnávania
Dodávateľ musí zabezpečiť, aby odmeny vyplácané jeho
zamestnancom (vrátane dodávateľov a zamestnancov na
dobu určitú alebo na skrátený úväzok) boli v súlade so
všetkými platnými zákonmi o mzdách vrátane zákonov
o minimálnej mzde, nadčasoch, platenej dovolenke
a povinných náhradách. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby
všetci zamestnanci dostali doklady o zamestnaní, ktoré vznikli
na základe slobodnej zmluvy a spĺňajú zákonné a zmluvné
práva.
4.5 Sloboda združovania
Dodávateľ musí rešpektovať právo svojich zamestnancov na
slobodné združovanie a kolektívne vyjednávanie v súlade so
všetkými platnými zákonmi a predpismi. Zamestnanci nesmú
byť zastrašovaní ani prenasledovaní pri uplatňovaní svojich
zákonných práv vstupovať alebo nevstupovať do akejkoľvek
organizácie.
4.6 Sťažnosti
Dodávateľ je povinný poskytnúť svojim zamestnancom
prostriedky na vyjadrenie znepokojenia týkajúceho sa
akéhokoľvek plnenia požiadaviek vytýčených v tomto Kódexe
a každý zamestnanec, ktorý v dobrej viere takéto oznámenie
vykoná, musí byť chránený pred odvetnými krokmi.
4.7 Práva komunity
Dodávateľ je povinný pri všetkých svojich činnostiach
rešpektovať práva komunity, ako je prístup k pozemkom,
právo používať pôdu a právo na bezpečné prostredie. Vždy,
keď je to možné, by dodávateľ mal vyhodnotiť a predvídať
nepriaznivý vplyv svojej činnosti na komunity v mieste, kde
pôsobí, a mal by takémuto vplyvu predchádzať. Zohľadňovať
by mal najmä zraniteľné skupiny, ako sú deti, etnické menšiny
a pôvodní obyvatelia.
5.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Dodávateľ nesmie využívať pracovníkov mladších než
15 rokov, vo veku pod miestnym minimálnym zákonným
vekom na prácu alebo vo veku povinnej školskej
dochádzky, podľa toho, ktorá z týchto vekových hraníc je
vyššia. Žiadny mladý pracovník nemôže vykonávať
prácu, ktorá je nebezpečná alebo škodlivá z duševného,
fyzického, sociálneho či morálneho hľadiska alebo
zasahuje do jeho vzdelávania tým, že ho pripravuje o
možnosť navštevovať školu. Dodávateľ nesmie za
žiadnych okolností využívať nútenú prácu (vrátane
obchodovania s ľuďmi, nevoľníctva či otroctva) ani
uzatvárať zmluvy so subdodávateľmi alebo dodávateľmi,
ktorí detskú alebo nútenú prácu využívajú. Psychický a
fyzický nátlak, otroctvo a obchodovanie s ľuďmi sú
zakázané.

Dodávateľ musí zaistiť, aby jeho zamestnanci mali bezpečné
a zdravé pracovné prostredie v súlade so všetkými platnými
zákonmi a predpismi.

4.3 Rešpekt a dôstojnosť

Dodávateľ je povinný vynaložiť všetko primerané úsilie na
ochranu životného prostredia a minimalizáciu negatívnych
vplyvov na životné prostredie v dôsledku svojej činnosti.

Dodávateľ je povinný správať sa k svojim zamestnancom
dôstojne a s rešpektom a zabezpečiť, aby žiadny
pracovník nebol vystavený fyzickému, sexuálnemu,
psychologickému
ani
slovnému
obťažovaniu,
zneužívaniu ani inej forme zastrašovania.
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Zamestnanci dodávateľa musia dostávať všetky príslušné
informácie o zdraví a bezpečnosti a tiež príslušné školenia
a vybavenie. Dodávateľ musí mať tiež zavedené do praxe
efektívne bezpečnostné programy, ktoré sú zamerané
prinajmenšom na bezpečnosť osôb, pripravenosť na havarijné
situácie a pôsobenie nebezpečných chemických, biologických
látok, epidémie a pandémie. Zamestnanci dodávateľa nesmú
byť počas práce pre spoločnosť KONE pod vplyvom alkoholu
ani drog.
6.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky platné zákony a
predpisy týkajúce sa oblasti ochrany životného prostredia, ako
aj všetky požiadavky spoločnosti KONE vzťahujúce sa na
zákaz alebo obmedzenie určitých látok a ich označovanie na
účely recyklácie či likvidácie, ako sa to uvádza v dodatku
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týkajúcom sa životného prostredia, ktorý dopĺňa zmluvu
o dodávkach a nákupe.

https://www.speakupfeedback.eu/web/konesuppliers/.
9.

Dodávateľ
musí
získať,
udržiavať
v platnosti
a dodržiavať všetky ekologické povolenia, licencie
a registrácie nevyhnutné pre jeho činnosť.
Dodávateľ musí sledovať, kontrolovať, minimalizovať
a vhodne spracovávať emisie a znečisťujúce látky (do
ovzdušia, pôdy a vody) a ďalší odpad vzniknutý počas
jeho činnosti. Dodávateľ je povinný usilovať sa o
neustále znižovanie uhlíkovej stopy zo svojej činnosti,
napríklad zvyšovaním úspor energie, využívaním
obnoviteľných zdrojov energie a eliminovaním,
znižovaním a recykláciou odpadu.

PLATNOSŤ

Dodávateľ svojím súhlasom so spoluprácou so spoločnosťou
KONE potvrdzuje, že on aj jeho afilácie dodržujú tento Kódex.
„Afiláciou“ sa v tomto Kódexe označuje spoločnosť, ktorá je
riadená dodávateľom, riadi dodávateľa alebo je pod
spoločným riadením s dodávateľom.
Dodávateľ musí zabezpečiť, aby jeho dodávatelia,
subdodávatelia, konzultanti a partneri dodržiavali princípy
tohto Kódexu.

Potvrdené a schválené
Dodávateľ je povinný vhodne, štruktúrovane a
systematicky pristupovať k riadeniu svojich povinností v
oblasti ochrany životného prostredia vrátane prípadného
zavedenia vhodného systému na zabezpečenie ochrany
životného prostredia.

Miesto

Dátum

Názov spoločnosti
Podpis

7.

PRÁVA
DUŠEVNÉHO
A PUBLICITA

VLASTNÍCTVA

Identifikačné číslo organizácie (IČO)

Dodávateľ musí dodržiavať všetky platné zákony
a medzinárodné
zmluvy
o právach
duševného
vlastníctva. Dodávateľ nesmie porušiť práva duševného
vlastníctva spoločnosti KONE ani žiadnej tretej strany.
Ak nie je dohodnuté inak, dodávateľ nemá nárok na
zverejňovanie svojej spolupráce so spoločnosťou KONE
ani na využívanie ochranných známok KONE bez
predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu
spoločnosti KONE.
8.

MONITOROVANIE A PODÁVANIE SPRÁV

Dodávateľ musí pravidelne sledovať svoje dodržiavanie
tohto Kódexu.
Dodávateľ musí na požiadanie poskytnúť spoločnosti
KONE prístup ku všetkým relevantným informáciám
a dokumentom potrebným na overenie dodržiavania
tohto Kódexu zo strany dodávateľa. Ak bude mať
spoločnosť KONE nejaký dôvod domnievať sa, že
dodávateľ porušuje tento Kódex (napríklad na základe
správ z médií), spoločnosť KONE môže sama alebo
prostredníctvom
nezávislého
audítora
vykonať
preskúmanie príslušných priestorov dodávateľa s cieľom
overiť dodržiavanie tohto Kódexu zo strany dodávateľa.
Ak spoločnosť KONE dospeje k opodstatnenému
názoru, že dodávateľ významne porušil tento Kódex,
spoločnosť KONE je oprávnená okamžite ukončiť svoj
obchodný vzťah s týmto dodávateľom.
Ak dodávateľ zistí, že jeho zamestnanci alebo
zamestnanci spoločnosti KONE porušujú niektoré z
požiadaviek Kódexu, je povinný o tom spoločnosť KONE
čo najskôr informovať. Ak nie je dodávateľ schopný túto
vec prerokovať s dodávateľským oddelením spoločnosti
KONE,
možno
správy
zaslať
na
adresu
compliance@KONE.com alebo vykonať ohlásenie
prostredníctvom linky Compliance Line spoločnosti
KONE (ak je to v súlade s miestnymi zákonmi, možno tak
urobiť anonymne):
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