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Úvodné slovo

Spoločnosti skupiny ZSE uznávajú Desať zásad Globálnej výzvy 
OSN (UN Global Compact). Aktívne podporujeme tieto základné 
zásady v oblasti ľudských práv, pracovných štandardov, životného 
prostredia a protikorupčného konania tým, že pri výkone 
podnikateľskej činnosti uplatňujeme príslušné prísne etické 
a morálne obchodné štandardy. 

Tieto zásady zohrávajú vedúcu úlohu vo vzťahu medzi 
spoločnosťami skupiny ZSE a ich dodávateľmi a sú začlenené do 
tohto Kódexu správania dodávateľov.

Znamená to, že naši dodávatelia (vrátane ich korporátnych 
orgánov, zamestnancov, zástupcov, subdodávateľov 
a predajných partnerov) musia dodržiavať všetky platné domáce 
a medzinárodné právne ustanovenia a vyhýbať sa každému 
konaniu, ktoré by mohlo spôsobiť, že ktorákoľvek zo spoločností zo 
skupiny ZSE porušuje právne predpisy a bude predmetom sankcií 
za ich porušenie. Okrem toho, v súlade s Globálnou výzvou OSN 
očakávame, že naši dodávatelia dodržiavajú tieto štandardy:

 Sociálne štandardy – rešpektovanie ľudských práv a vytvorenie 
vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov 
a spoločnosť 

 Environmentálne štandardy – minimalizovanie 
environmentálnych vplyvov

 Korporátne štandardy riadenia – uplatňovanie prísnych 
etických a morálnych obchodných štandardov a dodržiavanie 
právnych predpisov (compliance)

Spoločnosti skupiny ZSE sú ochotné spolupracovať so svojimi 
dodávateľmi na zabezpečení toho, že budú dodržiavať uvedené 
štandardy. Spoločnosti skupiny ZSE si vyhradzujú právo sledovať, 
či sa Kódex správania dodávateľov dodržiava, a to týmito 
spôsobmi: vyžiadanie si vyhlásenia dodávateľa, vyhlásenia 
tretej strany, vrátane osvedčení, a práva na vykonanie auditu na 
mieste s cieľom zabezpečiť, že Kódex správania dodávateľov je 
dodržiavaný. 

Kódex správania dodávateľov je neoddeliteľnou súčasťou všetkých 
zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťami skupiny ZSE a ich 
dodávateľmi, ako aj ich subdodávateľmi. Ak dodávateľ nedodrží 
ktorúkoľvek časť Kódexu správania dodávateľov, očakáva sa, že 
podnikne okamžité nápravné opatrenia. Spoločnosti skupiny ZSE 
si vyhradzujú právo ukončiť zmluvu s tým dodávateľom, ktorý nie 
je schopný preukázať dodržiavanie Kódexu správania dodávateľov.

Sociálne štandardy

Rešpektovanie ľudských práv 
Očakávame, že naši dodávatelia budú dodržiavať a podporovať 
Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN a zabezpečovať, že 
nenesú spoluvinu na zneužívaní ľudských práv. Všade tam, kde sú 
zavedené právne predpisy, by sa mali uplatňovať pravidlá, ktoré 
poskytujú väčšiu ochranu zamestnancom. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
V súlade s právnymi predpismi a nariadeniami musia naši 
dodávatelia zabezpečiť pre svojich zamestnancov bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci. Všetky nebezpečenstvá a z nich 
vyplývajúce zdravotné riziká, ktorým čelia zamestnanci, sa musia 
náležite posúdiť a musia sa podniknúť potrebné bezpečnostné 
opatrenia. Okrem toho, pre svojich zamestnancov musia priebežne 
zabezpečovať školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci.

Zákaz detskej, nútenej, nezákonnej alebo povinnej práce
V súlade s dohovormi Medzinárodnej organizácie práce (MOP) 
nesmú naši dodávatelia tolerovať detskú, nútenú, nezákonnú ani 
žiadnu inú formu povinnej práce.

Zákaz diskriminácie alebo obťažovania
Naši dodávatelia musia zaobchádzať so všetkými ich 
zamestnancami s úctou a dôstojne. Žiadny zamestnanec 
nebude nijakým spôsobom a zo žiadneho dôvodu obťažovaný 
alebo zneužívaný fyzicky, psychicky, sexuálne alebo verbálne. 
Zákaz diskriminácie na pracovisku sa vzťahuje aj na nábor 
zamestnancov, ich odmeňovanie, kariérny postup alebo ukončenie 
pracovného pomeru. 
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Transparentnosť pracovných hodín a odmeňovanie
Pracovný čas našich dodávateľov musí spĺňať ustanovenia 
platných vnútroštátnych právnych predpisov. Ich zamestnanci 
musia obdržať pracovnú zmluvu, v ktorej bude výslovne 
stanovený pracovný čas a odmena. Každá odmena sa vypláca 
načas a v súlade s aktuálnymi platnými vnútroštátnymi právnymi 
predpismi, a pri zohľadnení miestnych štandardov musí spĺňať 
základné potreby a zabezpečovať istý disponibilný príjem. 

Sloboda združovania a právo na kolektívne vyjednávanie
Naši dodávatelia musia rešpektovať slobodu ich zamestnancov na 
združovanie a právo na vyjednávanie, ako sa uvádza v platných 
právnych predpisoch a dohovoroch MOP.

Rešpektovanie lokálnych komunít a domorodých obyvateľov 
Naši dodávatelia majú povinnosť minimalizovať akékoľvek 
negatívne fyzické, sociálne a environmentálne vplyvy a riziká 
na lokálne komunity a  domorodých obyvateľov. Uznávajú 
osobitné okolnosti domorodých obyvateľov a musia chápať obavy 
a očakávania komunít, v ktorých pracujú a žijú. 

Mechanizmus na podanie podnetu
Našim dodávateľom odporúčame zabezpečiť mechanizmus 
na podanie podnetu zamestnancami, ktorý umožní anonymné 
nahlásenie obavy alebo prípadného porušenia týchto štandardov, 
zabezpečujúc ochranu identity oznamovateľa a nemožnosť 
odvetných opatrení. Tam, kde to nie je možné, očakávame, že 
naši dodávatelia budú otvorene načúvať vzneseným obavám 
a následne, podľa toho konať a chrániť osobu oznamovateľa.

Okrem toho, naši dodávatelia budú upovedomovať a podporovať 
svojich zamestnancov, aby nahlasovali prípady protispoločenskej 
činnosti a oznámili problémy s implementáciou a vykonávaním 
tohto Kódexu správania dodávateľov, hoci aj anonymne na 
emailovú adresu spoločností skupiny ZSE: whistleblowing@zse.sk.

Environmentálne štandardy

Ochrana životného prostredia
Očakávame, že naši dodávatelia vypracujú a budú implementovať 
konkrétnu environmentálnu politiku a že budú vykonávať svoju 
obchodnú činnosť v súlade so všetkými platnými právnymi 
predpismi a nariadeniami v oblasti ochrany životného prostredia. 

Narábanie s nebezpečnými látkami
Pri narábaní s látkami (materiály, prípravky a produkty), ktoré sú 
klasifikované ako nebezpečné pre životné prostredie, musia naši 
dodávatelia zabezpečiť, že takéto látky sa obstarávajú, označujú, 
narába sa s nimi, prepravujú, uskladňujú, recyklujú a likvidujú sa 
bezpečne.

Minimalizovanie využívania zdrojov, odpadu a emisií
Naši dodávatelia sa musia neustále usilovať o to, aby zdroje 
využívali uvážlivo a zodpovedne, a aby tento prístup začlenili 
do ich dodávateľského reťazca a do ich obchodných činností 
a riadenia. Všetky zdroje odpadu, ako aj emisie do ovzdušia, vody 
a pôdy sa musia minimalizovať, charakterizovať a sledovať.

Korporátne štandardy riadenia

Súlad s ochranou hospodárskej súťaže a záväzok k slobodnej 
súťaži
Naši dodávatelia musia dodržiavať všetky platné vnútroštátne 
a medzinárodné právne predpisy na ochranu hospodárskej súťaže. 
Očakávame, že sa zaviažu k slobodnej súťaži, transparentným 
trhom a konaniu proti nekalej, netransparentnej a obmedzujúcej 
súťaži. Na zabezpečenie tohto je potrebné urobiť náležité 
a nevyhnutné preventívne opatrenia. 

Protikorupčné opatrenia
Naši dodávatelia musia konať proti korupcii a podplácaniu, čo 
zahŕňa všetky nevyhnutné a náležité opatrenia na predchádzanie 
vzniku korupcie a podplácania v rámci ich prevádzkovej 
činnosti, ako aj v rámci ich príslušného dodávateľského reťazca. 
Naši dodávatelia by mali zabezpečiť, aby ich osobné vzťahy 
nezasahovali do ich obchodných aktivít.

Súlad s legislatívou týkajúcou sa obchodovania a kapitálového 
trhu
Naši dodávatelia musia dodržiavať vnútroštátne a medzinárodné 
sankcie, embargá a iné obmedzenia v oblasti medzinárodného 
obchodu stanovené v právnych predpisoch, ako aj platné 
nariadenia v oblasti obchodovania s energiami. Naši dodávatelia 
musia dodržiavať všetky platné vnútroštátne a medzinárodné 
nariadenia, ktorými sa riadia kapitálové trhy. 

Legalizácia príjmov z trestnej činnosti
Naši dodávatelia sa musia zdržať akejkoľvek činnosti vedúcej 
k legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Uvedené musia tiež 
zabezpečiť aj v rámci ich dodávateľského reťazca.

Ochrana osobných údajov
Naši dodávatelia musia zabezpečiť, že s osobnými údajmi sa 
narába s náležitou starostlivosťou a v súlade s legislatívou.

Konflikty záujmov
Naši dodávatelia musia zabezpečiť – bez toho, aby boli o to 
požiadaní – že medzi nimi a spoločnosťami skupiny ZSE 
nevznikne žiaden konflikt záujmov, a ak sa taký konflikt vyskytne, 
bezodkladne sa eliminuje a oznámi spoločnostiam skupiny ZSE. 


