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 a spoľahlivosti.
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 a iných osôb).
1.

DODRŽIAVANIE ZÁKONOV

Dodávateľ musí dodržiavať všetky platné zákony
a predpisy vrátane všetkých príslušných zákonov
o kontrole vývozu a medzinárodných hospodárskych
sankcií.
Tento Kódex nenahrádza platné zákony a predpisy ani
pred nimi nemá prednosť, ale stanovuje minimálne
zásady správania, ktoré sa musia 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.

ľubovoľnú zákazku.
Primerané obchodné pozornosti zodpovedajúce obchodným zvyklostiam vrátane darov a firemnej
pohostinnosti (ako napríklad večierky, firemné obedy
a malé darčeky) sú povolené, pokiaľ sa poskytujú
v súlade s platnými zákonmi.
Dodávateľ nesmie poskytovať žiadne obchodné pozornosti
zamestnancom spoločnosti KONE ani ich rodinným
príslušníkom v žiadnej situácii, v ktorej by to mohlo
ovplyvniť alebo vyvolať dojem možného ovplyvnenia
rozhodovania
zamestnancov
v súvislosti
s týmto
dodávateľom. Dodávateľ musí byť preto zdržanlivý pri
ponúkaní
obchodných
pozorností
zamestnancom
spoločnosti KONE a ich rodinným príslušníkom. Všetky
obchodné pozornosti musia byť primerané ich rozsahu,
hodnote aj frekvencii poskytovania a musia odrážať bežné
miestne obchodné zvyklosti. Peniaze v hotovosti alebo
ekvivalentné odmeny, ako napríklad darčekové poukazy,
sa nesmú nikdy ponúkať.
2.3 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 záujmov alebo
situácie, ktoré by mohli vyvolať dojem možného
konfliktu záujmov.

Dodávateľ sa zaväzuje pri všetkých svojich činnostiach
k etickému správaniu a k rešpektovaniu ľudských práv
v duchu medzinárodne uznávaných noriem.

Dodávateľ musí informovať spoločnosť KONE, ak
niektorí zamestnanci spoločnosti KONE alebo ich
najbližší rodinní príslušníci budú mať významnú
finančnú alebo inú účasť v spoločnosti dodávateľa.
Dodávateľ musí tiež informovať spoločnosť KONE, ak
niektorí zamestnanci spoločnosti KONE alebo ich
najbližší rodinní príslušníci zastávajú nejakú riadiacu
pozíciu u dodávateľa alebo pracujú pre dodávateľa,
pokiaľ takýto zamestnanecký pomer predstavuje konflikt
záujmov alebo by mohol vyvolať dojem možného
konfliktu záujmov.

2.2 Zákaz korupčných praktík

2.4 Čestná hospodárska súťaž

Spoločnosť KONE očakáva od svojich dodávateľov, že
nebudú tolerovať absolútne žiadne úplatkárstvo ani
korupciu.

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.

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 musí zaručiť, aby jeho riaditelia, zamestnanci a 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 poskytovania provízie za
sprostredkovanie zákazky ani inak ponúkať žiadne
odmeny zamestnancom spoločnosti KONE ani ich
rodine a priateľom s cieľom získať alebo udržať si
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3.

PRÁCA A ĽUDSKÉ PRÁVA

3.1 Zákaz diskriminácie
Dodávateľ bude zaobchádzať so svojimi zamestnancami čestne a rovnocenne. Dodávateľ nebude
diskriminovať zamestnancov pri ich prijímaní alebo
povyšovaní na základe pohlavia, veku, náboženstva,
rodinného stavu, sexuálnej orientácie, politického
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presvedčenia, národnostného a etnického pôvodu ani
inej podobnej charakteristiky, ktorá nesúvisí s ich
kvalifikáciami alebo základnými požiadavkami pre danú
pracovnú pozíciu.
3.2 Detská alebo nútená práca
Dodávateľ nesmie za žiadnych okolností využívať
detskú ani nútenú prácu ani uzatvárať zmluvy s inými
dodávateľmi ani subdodávateľmi, ktorí ju využívajú.
3.3 Rešpekt a dôstojnosť
Dodávateľ musí zaobchádzať so svojimi zamestnancami
s dôstojnosťou a rešpektom a zabezpečiť svojim zamestnancom pracovné prostredie bez obťažovania. Dodávateľ nesmie tolerovať žiadny druh obťažovania svojich
zamestnancov, či už priameho alebo nepriameho,
fyzického alebo slovného.
3.4 Mzdy a výhody
Dodávateľ musí zabezpečiť, aby odmeny vyplácané
jeho zamestnancom boli v súlade so všetkými platnými
zákonmi o mzdách vrátane zákonov o minimálnej
mzde, nadčasoch a povinných náhradách.
3.5 Sloboda združovania
Dodávateľ musí rešpektovať právo svojich zamestnancov
na slobodné združovanie a kolektívne vyjednávanie
v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi.
4.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Dodávateľ musí poskytnúť svojim zamestnancom
bezpečné a zdravé pracovné prostredie v súlade so
všetkými platnými zákonmi a predpismi.
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 a biologických
látok. Zamestnanci dodávateľa nesmú byť počas práce
pre spoločnosť KONE pod vplyvom alkoholu ani drog.
5.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dodávateľ musí vynaložiť všetko primerané úsilie na
ochranu životného prostredia a udržanie najnižšieho
možného vplyvu svojich činností a výrobkov na životné
prostredie. Dodávateľ musí najmä získať, udržiavať
v platnosti a dodržiavať všetky ekologické povolenia,
licencie a registrácie nevyhnutné pre jeho činnosť.
Dodávateľ musí sledovať, kontrolovať a vhodne
spracovávať odpadovú vodu, emisie do ovzdušia
a ďalší odpad vzniknutý počas jeho činnosti. Dodávateľ
sa musí v maximálnej možnej miere usilovať
o znižovanie množstva odpadu.
Dodávateľ musí mať zavedené do praxe zodpovedajúce
a systematické
postupy
zohľadňujúce
ekologické aspekty, medzi ktoré patrí, ak je to aplikovateľné, aj vytvorenie vhodného systému ekologického
riadenia. Dodávateľ musí dodržiavať všetky platné
zákony a predpisy v oblasti ochrany životného prostredia a požiadavky spoločnosti KONE týkajúce sa
zákazu alebo obmedzenia konkrétnych látok vrátane
ich označovania na recykláciu a likvidáciu. To zahŕňa,
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ak je to aplikovateľné, aj zoznam látok zakázaných
spoločnosťou KONE.
Dodávateľovi sa odporúča, aby zisťoval množstvo
emisií uhlíka generovaných pri výrobe jeho výrobkov.
6.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
A PUBLICITA

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.
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, dodávateľ nie je oprávnený zverejňovať svoju spoluprácu so spoločnosťou
KONE ani využívať ochranné známky spoločnosti
KONE bez predchádzajúceho výslovného písomného
súhlasu spoločnosti KONE.
7.

SLEDOVANIE

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 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 má dodávateľ vážne obavy, že niečo nie je v súlade
s týmto Kódexom, je povinný oznámiť to spoločnosti
KONE. Dodávateľovi odporúčame prediskutovať to
s miestnym vedením spoločnosti KONE, môže sa však
obrátiť aj na oddelenie spoločnosti KONE pre dodržiavanie Kódexu na adrese compliance@kone.com.
8.

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.
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