
 
Kodex jednání dodavatele ABB 

 
ABB je odhodláno k prosazování vysokých standard  etiky podnikání, tak jak jsou 
vyjád eny v Kodexu jednání ABB. ABB o ekává od všech svých dodavatel  
(“Dodavatelé”) dodržování podobných vysokých standard  práce a etiky podnikání. Od 
Dodavatele se o ekává, že spl uje požadavky uvedené v tomto Kodexu jednání 
dodavatele ABB. ABB a Dodavatel se mohou dohodnout na dalších, zde neuvedených  
dodavatelských standardech. 
 
A. Lidská práva 
 
V souladu s výše uvedenými principy a standardy, ABB požaduje od Dodavatel  
dodržování následujících zásad podnikání: 
 

 respektování lidské d stojnosti, práva na soukromí a lidských práv každého 
jednotlivce; 

 zákazu nuceného zam stnávání a nucené práce; a 
 zákazu chování, v etn  gest, jazyka a fyzického kontaktu, které je povahy 

sexuální, donucovací, zastrašovací, urážlivé nebo vyko is ovatelské. 
 
B. Spravedlivé pracovní podmínky a d tská práce 
 
Dodavatel zajistí spravedlivé pracovní podmínky. Zejména 
 

 nebude diskriminovat zam stnance na základ  pohlaví, barvy pleti, národnosti, 
náboženského vyznání, invalidity, lenství v odborových organizacích, politického 

esv ení nebo sexuální orientace a rovn ž bude dodržovat všechny p íslušné 
právní p edpisy ohledn  diskriminace v zam stnání; 

 bude respektovat práva zam stnanc  se svobodn  sdružovat a kolektivn  
vyjednávat; 

 nebude využívat žádnou nucenou nebo nedobrovolnou práci, v etn  
nedobrovolné v ze ské práce a umožní všem zam stnanc m dobrovoln  ukon it 
pracovní pom r v p im ené výpov dní dob ; 

 bude odm ovat zam stnance spravedliv  a dodržovat místní p edpisy týkající 
se odm ování a/nebo kolektivní smlouvy a tam kde tyto neexistují, bude  
odm ovat zam stnance tak, aby mohli alespo  uspokojovat své základní 
pot eby; a 

 bude prosazovat, aby pracovní doba nep esahovala šedesát (60) hodin za týden 
etn  p es as , s výjimkou závažných naléhavých p ípad ; zam stnanci musí 

být dovoleno erpat alespo  jeden (1) nep erušený den volna za týden.  
 
Dodavatel nebude tolerovat nebo sám využívat d tské práce v jakékoliv fázi jeho 
hlavních inností jinak než v souladu s p íslušnými zákony a p edpisy. 
 
  



 
C. Zdraví a bezpe nost p i práci 
 
Dodavatel poskytne bezpe né a zdravé pracovišt  pro všechny své zam stnance. 
 
D. Odpov dnost v i životnímu prost edí 
 
Dodavatel je odpov dný v i životnímu prost edí a podniká ohleduplným zp sobem pro 
životní prost edí.  
 
E. Etika podnikání  
 
Dodavatel provozuje své podnikání etickým zp sobem v souladu se všemi p íslušnými 
pravidly a p edpisy. Obzvlášt   
 

 se vyhne jakékoliv form  protiprávního nátlaku a uplácení 
 bude dodržovat p edpisy na ochranu hospodá ské sout že, nap . se nebude 

astnit zakázaných dohod o cenách nebo sdílet se sout žiteli informace o 
nabídkách; a 

 poskytne ABB dostupné informace o konfliktu zájm  v etn  informací o 
jakémkoliv majetkovém podílu zam stnance ABB na podnikání Dodavatele.  

 
Dodavatel bude chránit veškeré d rné informace, které mu poskytne ABB a obchodní 
partne i ABB.  
 
F. Plánování kontinuity podnikání  
 
Dodavatel uplat uje preventivní postupy zam ené na minimalizaci nebezpe í 
terorismu, kriminality, hrozeb pro podnikání, pandemií, p írodních katastrof a 
souvisejících nebezpe í závažných nehod.  
 
G. Obstárávání Dodavatele 
 
ABB o ekává, že Dodavatel obdrží od každého svého subdodavatele, který dodává 
zboží nebo služby p ímo nebo nep ímo ABB, potvrzení, že tento subdodavatel jedná v 
souladu s tímto Kodexem jednání dodavatele ABB. 
 


