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—
Etický kodex dodavatele společnosti ABB

Jak je uvedeno v etickém kodexu společnosti ABB, zavazuje se společnost
ABB k nejvyšším standardům integrity (poctivosti) a udržitelnosti.

V případě neetického obchodního chování, což je například
úplatkářství, korupce a nucená práce, se ABB řídí zásadou
„nulové tolerance”. Očekáváme, že všichni naši dodavatelé
budou dodržovat podobné standardy a svou obchodní
činnost budou vést v souladu se zásadami etického
podnikání.

Jako dodavatel jste povinen dodržovat všechny platné zákony
a předpisy, požadavky stanovené v tomto Etickém kodexu
dodavatele společnosti ABB a své smluvní závazky vůči naší
společnosti.

V tomto Etickém kodexu dodavatele společnosti ABB jsou
definovány hlavní zásady, které tvoří základ Vaší obchodní
činnosti jakožto jednoho z našich dodavatelů. Konkrétnější
pokyny, včetně informací o nebezpečných látkách a
konfliktních minerálech, rovněž kontaktní místa pro
zodpovídání vašich dotazů jsou k dispozici na stránce
www.abb.com/supplying nebo na stránce
www.abb.com/integrity.

A. Lidská práva
Jakožto dodavatel pro společnost ABB:
• jste povinen respektovat lidskou důstojnost, soukromí a

práva každého člověka;
• nesmíte dopustit, aby u vás byla jakákoli osoba nucena

pracovat proti své vůli, a
• jste povinen zakázat chování projevující se gesty, slovy a

fyzickým kontaktem, jestliže  je charakter takového chování
sexuální, nátlakový, výhružný, urážlivý nebo vykořisťující.

B. Spravedlivé pracovní podmínky
Jste povinen zajistit spravedlivé pracovní podmínky.
Především je nutno splňovat následující:
• Jste povinen zabránit jakékoli diskriminaci v zaměstnání na

základě pohlaví, věku, etnického původu, národnosti,
náboženského vyznání, invalidity, členství v odborových
svazech, politické příslušnosti nebo sexuální orientace;

• Jste povinen respektovat práva zaměstnanců svobodně se
sdružovat

• a kolektivně vyjednávat;
• Nesmíte tolerovat ani využívat dětskou práci v žádné fázi

svých činností jinak než v souladu s platnými zákony a
předpisy;

• Nesmíte využívat žádné nucené práce, mimo jiné včetně
nedobrovolné vězeňské práce, práce obětí otroctví a
obchodování s lidmi, a jste povinen akceptovat svobodné
rozhodnutí kteréhokoli zaměstnance ukončit svůj pracovní
poměr na základě přiměřené výpovědní lhůty;

• Zaměstnance jste povinen spravedlivě odměňovat a
dodržovat místní mzdové předpisy a/nebo kolektivní
smlouvy, a pokud žádné nejsou uzavřeny, musíte
zaměstnance odměňovat minimálně v takové výši, aby
mohli pokrýt své základní potřeby;

• Jste povinen zajistit, aby pracovní doba včetně přesčasů
nepřekračovala požadavky platných zákonů, a pokud tyto
požadavky nejsou stanoveny, doporučujeme, aby délka
pracovní doby nepřesáhla šedesát hodin týdně včetně
přesčasů;

• Jste povinen zajistit, aby zaměstnanci měli dovoleno
čerpat alespoň jeden nepřerušený den volna týdně.

C. Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí
Pro všechny své zaměstnance zajistíte bezpečné a zdravé
pracovní prostředí a svou podnikatelskou činnost budete
vykonávat ekologicky udržitelným způsobem. Především je
nutno splňovat následující:
• Formálně jmenovat kvalifikovanou osobu, která bude
řídit programy zaměřené na zdraví, bezpečnost a životní
prostředí a zajistí opatření vedoucí ke zlepšení v těchto
oblastech;

• Zřídit vhodné organizační struktury a postupy pro efektivní
řízení zdravotních, bezpečnostních a ekologických rizik;

• Zajistit, aby byli všichni pracovníci dostatečně seznámeni s
těmito riziky a náležitě proškoleni v oblasti zavádění
kontrolních opatření.

D. Shoda materiálů a konfliktní minerály
V ABB jsme odhodláni splňovat regulační požadavky a
požadavky zákazníků týkající se zákazu a omezení některých
látek, včetně nebezpečných látek a tzv. konfliktních minerálů
(nerostné suroviny pocházející z nelegálních zdrojů).
Dodavatelé proto zajistí, aby bylo zboží dodávané
společnosti ABB v souladu s požadavky obsaženými ve všech
příslušných předpisech. Především je nutno splňovat
následující:
• Deklarovat společnosti ABB látky uvedené na „Seznamu

zakázaných a omezených látek společnosti ABB“, jestliže
jsou obsaženy ve zboží, které dodáváte společnosti ABB;

• Zavést zásady týkající se konfliktních minerálů a vynaložit
značnou péči na prozkoumání zdrojů těchto nerostných
surovin;

• Včas reagovat na žádosti ABB o prokázání, že tyto
požadavky splňujete.

http://www.abb.com/supplying
http://www.abb.com/integrity
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E. Etika podnikání
Jste povinen podnikat etickým způsobem. Především je
nutno splňovat následující:
• Zdržíte se veškerých forem korupce, vydírání a úplatkářství,

a obzvláště zajistíte, aby platby, dary nebo jiné pozornosti
zákazníkům (včetně zaměstnanců ABB), vládním činitelům a
jakýmkoliv jiným osobám byly v souladu s příslušnými
protikorupčními zákony;

• Budete dodržovat antimonopolní zákony a jiné zákony o
hospodářské soutěži;

• Sdělíte společnosti ABB informace ohledně možných střetů
zájmů souvisejících s vašimi činnostmi jakožto dodavatele
společnosti ABB, včetně oznamování jakéhokoli finančního
podílu, který by mohl případně mít zaměstnanec ABB na
vašem podniku;

• Budete chránit všechny důvěrné informace, které vám
předá společnost ABB a její příslušní obchodní partneři;

• Budete respektovat práva duševního vlastnictví ostatních
subjektů včetně ABB;

• Budete dodržovat mezinárodní obchodní předpisy a
předpisy o vývozní kontrole.

F. Bezpečné podnikání
Jste povinen podnikat bezpečným způsobem. Především je
nutno splňovat následující:
• Zavést taková odpovídající opatření, aby byla společnost

ABB v nejmenší možné míře vystavena bezpečnostním
hrozbám, například terorismu, trestné činnosti,
pandemiím a živelným pohromám;

• Vstoupíte-li do prostor společnosti ABB za účelem návštěvy
nebo pracovních povinností, budete dodržovat
bezpečnostní postupy ABB a jakékoli zjištěné nedostatky v
oblasti bezpečnosti nahlásíte příslušnými komunikačními
kanály společnosti ABB.

G. Zásobování dodavatelem
Jste povinen nakupovat zboží a služby odpovědným
způsobem. Především je nutno splňovat následující:
• Váš výběr dodavatelů první úrovně, kteří poskytují zboží

nebo služby přímo nebo nepřímo společnosti ABB, bude
podmíněn jejich souhlasem, že budou dodržovat normy
srovnatelné s těmi, které jsou stanoveny v tomto Etickém

kodexu dodavatele společnosti ABB;

H. Při práci v prostorách společnosti ABB budete zadávat práci
subdodavatelům pouze s předchozím souhlasem ABB.

I. Kontroly a nápravná opatření
Za účelem zajištění a doložení dodržování Etického kodexu
dodavatele společnosti ABB jste povinen evidovat a
uchovávat veškerou odpovídající dokumentaci a na požádání
nám předložit příslušné doklady. Abychom si ověřili, zda
dodržujete vše, co je zde uvedeno, vyhrazujeme si právo
provést audit a kontrolu vašich provozů a objektů, a to na
naše náklady a po včasném předchozím upozornění, případně
i za pomoci třetí strany. Pokud budeme z výsledků tohoto
auditu nebo kontroly nuceni dospět k závěru, že tento Etický
kodex dodavatele společnosti ABB nedodržujete, budete
povinen učinit včas a podle našich pokynů nezbytná nápravná
opatření. Pokud nebudete tento Etický kodex dodavatele
společnosti ABB dodržovat, můžeme na vás podat žalobu
nebo pozastavit či ukončit vaši činnost jakožto jednoho z
našich dodavatelů.

J.Přístup k nápravě
Pokud se v rámci našeho obchodního vztahu budete
domnívat, vy osobně nebo některý z vašich zaměstnanců,
podmínky tohoto Etického kodexu dodavatele společnosti
ABB nejsou dodržovány nebo že ABB nejedná v souladu se
svým vlastním Etickým kodexem společnosti ABB, žádáme
vás, abyste své obavy oznámili příslušnými komunikačními
kanály zapojených subjektů ABB. Na stránce
www.abb.com/integrity se dozvíte více o těchto
komunikačních kanálech pro oznamování případů porušení.

Skupina ABB vám děkuje, že jste součástí naší velké cesty.

Pojďme psát budoucnost společně!

S pozdravem

Philipp Thaler

Vedoucí nákupu a logistiky GBS

http://www.abb.com/integrity
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