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METRANS /Danubia/, a.s. (ďalej len Spoločnosť) 

vyžaduje so zamestnancami, zákazníkmi, 

dodávateľmi, konkurentmi a inými partnermi 

v podnikaní vzťah založený na integrite, férovosti, 

zodpovednosti a stálosti a očakáva aj od svojich 

dodávateľov, že budú v rámci svojich obchodných 

vzťahov dodržiavať nasledujúce bližšie opísané 

princípy. 

 

1. Oblasť použitia 

 

Tento kódex správania pre dodávateľov platí 

pre všetky fyzické aj právnické osoby, 

ktoré predávajú alebo dodávajú tovar alebo služby 

Spoločnosti. Dodávatelia Spoločnosti sa musia 

správať podľa právnych a etických princípov 

opísaných v tomto kódexe. O týchto požiadavkách 

má dodávateľ informovať aj celú jeho sieť 

dodávateľov. 

 

2. Základné zásady správania sa 

 

2.1 Ľudské práva 

 

Spoločnosť rešpektuje a ochraňuje ľudské práva 

podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv 

Organizácie spojených národov a ich dodržiavanie 

sa považuje v Európskej únii za najvyššie 

nariadenie. Okrem toho riadi Spoločnosť svoje 

správanie sa podľa princípov United Nations Global 

Compact (UNGC). Spoločnosť očakáva od svojich 

dodávateľov dodržiavanie ľudských práv 

a základných noriem pracovných vzťahov 

Medzinárodnej organizácie práce (ILO). 

 

 

 

Detská práca 

Spoločnosť odmieta akúkoľvek formu detskej práce 

a pri jej definícii sa riadi základnými normami práce 

ILO a princípmi UNGC. Očakáva sa, že dodávatelia 

odmietnu detskú prácu a pri zamestnávaní mladých 

zamestnancov budú rešpektovať miestnu 

legislatívu pre príslušný zákonom určený minimálny 

vek.  

 

Nútená práca  

Spoločnosť odmieta akúkoľvek formu nútenej práce 

alebo obchodu s ľuďmi. Očakáva sa, že dodávatelia 

nebudú tolerovať alebo nebudú profitovať 

zo žiadnej nútenej práce spôsobenej zadlžením, 

viazanosťou zmluvy, vyhrážkami o potrestaní alebo 

inými opatreniami. 

 

Diskriminácia 

Spoločnosť očakáva, že jej dodávatelia budú 

vyžadovať vo svojich vzťahoch rovnaké 

zaobchádzanie so zamestnancami. Žiadny 

zamestnanec nemá byť diskriminovaný 

kvôli pôvodu, farbe pleti, národnosti, pohlaviu, 

sexuálnej orientácii, náboženstvu, politickému 

postoju, veku, telesnej stavbe alebo výzoru. 

 

Sloboda združovania 

Spoločnosť aktívne podporuje tvorbu 

spolurozhodovania zamestnancov. Na základe toho 

sa aj od dodávateľov očakáva, že je ich 

zamestnancom v súlade s národnou legislatívou 

umožnené, aby sa slobodne združovali, vstupovali 

do odborových organizácií a určovali si zástupcov 

zamestnancov, ako aj, že rešpektujú právo 

na kolektívne vyjednávanie. 
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2.2 Bezpečnosť práce a ochrana zdravia  
 

Spoločnosť vytvára bezpečné pracovné podmienky 

vhodné pre ľudí a vyžaduje správanie sa 

zodpovedné voči zdraviu.  

Spoločnosť očakáva, že jej dodávatelia sa snažia 

urobiť čo najviac pre ochranu a zdravie svojich 

zamestnancov, a že dodržiavajú príslušne platné 

pravidlá národnej legislatívy.  

 

Pracovné prostredie 

Spoločnosť očakáva, že jej dodávatelia vytvárajú 

férové, bezpečné a zdravé pracovné podmienky. 

Očakáva sa, že je ohrozenie zdravia vylúčené alebo 

minimalizované, a že sa dodržiavajú príslušné 

národné predpisy, ktoré sa týkajú najmä pracovnej 

doby a prestávok, doby pre odpočinok a dovolenky, 

mzdy, ako aj materskej a rodičovskej dovolenky.  

 

Prevencia núdzových prípadov 

Spoločnosť očakáva od svojich dodávateľov, že boli 

v rámci ich činnosti prijaté preventívne opatrenia 

pre prvú pomoc, protipožiarnu ochranu, záchranu 

osôb a účinný a funkčný poplachový systém.  

 

2.3 Ochrana životného prostredia a trvalá 

udržateľnosť 

 

Spoločnosť urýchľuje vývoj a rozširovanie 

technológií zameraných na trvalú udržateľnosť 

a nezaťažujúcich životné prostredie, a vyžaduje 

uvedomelosť voči ekológii a trvalej udržateľnosti.  

Očakáva sa, že dodávatelia dodržiavajú všetky 

pre nich platné zákonné ustanovenia a nariadenia 

o ochrane životného prostredia, a v rámci svojich 

možností sa angažujú za používanie produktov 

priateľských pre klímu, aby sa zredukovali emisie 

a znížila spotreba energie, a tým chránia životné 

prostredie. 

 

2.4 Správanie sa v obchodnom prostredí 
 

Spoločnosť kladie veľký dôraz na integrované 

a férové zaobchádzanie so všetkými obchodnými 

partnermi, čo je jedným zo základných 

predpokladov pre podnikateľskú spoluprácu. 

Spoločnosť očakáva od svojich dodávateľov, 

že zabezpečia podnikateľskú politiku založenú 

na férovosti a zodpovednosti, a že dodržia všetky 

zákonné nariadenia, ktoré sa na to vzťahujú. 

 

Hospodárska súťaž 

Spoločnosť očakáva, že jej dodávatelia dodržiavajú 

platné zákony o hospodárskej súťaži a zákaze 

kartelových dohôd, a že sa nepodieľajú 

na nezákonných dohodách s konkurenciou, 

ani neoprávnene neodovzdávajú informácie alebo 

neuzatvárajú nepovolené dohody, ktoré obmedzujú 

voľnú hospodársku súťaž.  

 

Ochrana pred korupciou 

Spoločnosť očakáva, že jej dodávatelia  zabezpečia 

dodržiavanie protikorupčných zákonov a dbajú 

na to, aby ich  zamestnanci nemali, nepožadovali 

alebo neposkytovali žiadne neoprávnené výhody. 

Očakáva sa, že dodávatelia aktívne predchádzajú 

akejkoľvek forme korupcie a túto zakazujú.  

 

Zabránenie konfliktu záujmov 

Spoločnosť očakáva, že jej dodávatelia, čo sa týka 

rozhodnutí, pristupujú k ich obchodnému vzťahu 

so Spoločnosťou výlučne na základe objektívnych, 

vecných kritérií, a že sa hneď na začiatku vyhýbajú 

konfliktom záujmov spôsobených súkromnými 

záujmami, ekonomickými alebo inými aktivitami, 
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taktiež zo strany rodinných príslušníkov ako 

aj blízkych osôb. 

 

Ochrana dôverných informácií / ochrana údajov  

Spoločnosť očakáva od svojich dodávateľov, 

že budú ochraňovať im zverené dôverné informácie 

od Spoločnosti, jej zákazníkov alebo iných 

dodávateľov alebo ostatných obchodných 

partnerov. Dôverné informácie môžu byť použité 

a zverejnené iba spôsobom, ktorý Spoločnosť určí. 

Zavedením príslušných opatrení na základe 

platných predpisov sa musí zabezpečiť špeciálna 

ochrana a legitímne účely spojené so spracovaním 

a použitím osobných údajov zamestnancov 

a obchodných partnerov. 

 

3. Dodržiavanie kódexu správania 

pre dodávateľov 
 

Spoločnosť môže kontrolovať dodržiavanie hore 

uvedených princípov a požiadaviek zo strany 

dodávateľa prostredníctvom správ od dodávateľa, 

auditmi u dodávateľa alebo iným vhodným 

spôsobom. Pokiaľ sú platné zákonné ustanovenia 

reštriktívnejšie ako pravidlá, ktoré platia 

u Spoločnosti, tak majú zákonné ustanovenia 

prednosť. Pri podstatnom porušení základných 

princípov a požiadaviek tohto kódexu správania 

pre dodávateľov je Spoločnosť oprávnená 

s okamžitou platnosťou úplne alebo čiastočne 

ukončiť zmluvné vzťahy, ktoré vznikli v rámci 

obchodnej činnosti.  

 

 

 

 

 

4. Súhlas s kódexom správania 

pre dodávateľov 
 

Ako dodávateľ Spoločnosti podporíme kódex 

správania pre dodávateľov Spoločnosti tak, 

že zabezpečíme dodržiavanie jeho požiadaviek 

v našom a vo všetkých s nami prepojených 

podnikoch. Zaviažeme našich dodávateľov, 

aby to tiež zabezpečili. 

 

□ Týmto uznávame kódex správania 

pre dodávateľov Spoločnosti v rámci nášho 

obchodného vzťahu a v zmluvách, 

ktoré sú so Spoločnosťou uzatvorené. 

□ Týmto potvrdzujeme, že v našom 

podniku dodržiavame hore uvedené princípy 

a požiadavky prostredníctvom vlastného 

rovnocenného kódexu správania (priloží sa 

ako príloha). 

 

(hodiace sa označte krížikom) 

 

Týmto prehlásením sme až do odvolania zaviazaní. 

Toto prehlásenie stráca platnosť, keď bude 

nahradené aktualizovaným znením prehlásenia 

Spoločnosti. Pokiaľ chceme od tohto prehlásenia 

odstúpiť, informujeme o tom Spoločnosť písomne, 

s vedomím možného následku, že Spoločnosť 

podľa vyššie uvedeného má právo na ukončenie 

zmluvných vzťahov v rámci obchodnej činnosti.  

 

 

 

 

 

________________________________________ 

Dátum, podpis a pečiatka dodávateľa 


