
Etický kodex  
pro dodavatele

Verze 1.0  
květen 2017



1. Dodržování zákonů, pravidel a předpisů
Dodavatelé jsou povinni dodržovat všechny platné zákony a předpisy zemí, ve kterých vykonávají svou 
činnost. Dodavatelé jsou povinni v rámci svých obchodních činností udržovat vhodné kontrolní systémy, 
které zabraňují porušování právních předpisů a umožňují jejich vyšetřování. 

2. Respektování a ochrana lidských práv 
Dodavatelé jsou povinni chránit lidská práva a zacházet s každým zaměstnancem spravedlivě, důstojně a 
uctivě. Musí se také respektovat osobnostní práva, práva na důstojnost a soukromí zaměstnanců. Každý 
Dodavatel musí přijmout vhodná opatření k zabránění použití surovin ve svých produktech, které přímo či 
nepřímo financují ozbrojené skupiny porušující lidská práva.

3. Soulad s pracovními právy
Ve své politice náboru zaměstnanců i v politice zaměstnání Dodavatelé musí respektovat právo na svobodné 
sdružování, právo na kolektivní vyjednávání, jakož i principy rovných příležitostí, musí se zavázat, že nebudou 
diskriminovat zaměstnance, nebo je vystavovat represáliím z důvodu jejich pohlaví, věku, etnického původu, 
národnosti, barvy pleti, postižení, sexuální orientace, náboženství, politického přesvědčení, nebo z podob-
ných důvodů. Vůči zaměstnancům nesmí být tolerováno žádné fyzické nebo psychologické násilí, či sexuální 
obtěžování. 

Dodavatelé musí dbát na to, aby nevyužívaly dětskou nebo nucenou práci nebo nezískali prospěch z jakého-
koli typu dětské nebo nucené práce. Je nutné dodržovat všechny vnitrostátní předpisy a mezinárodní doho-
dy, které stanoví povolený nejnižší věk zaměstnanců. Odměny a pracovní hodiny zaměstnanců Dodavatele 
musí být spravedlivé a vyvážené, v rámci příslušného právního rámce. >>

Společnost Knorr-Bremse AG a všechny dceřiné společnosti pod její kontrolou (dále 
společně: „Knorr-Bremse“) se zavazují k integritě a zásadám globální dohody OSN ve 
všech aspektech svého obchodního chování se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci, 
konkurenty a dalšími zúčastněnými stranami. Kodex obsahuje povinné předpisy týkající 
se všech činností spolupráce se společností Knorr-Bremse. Společnost Knorr-Bremse si 
vyhrazuje právo na změnu tohoto Etického kodexu a očekává od svých obchodních 
partnerů, aby příslušné změny provedli. 

OSLOVENÉ SUBJEKTY
Mezi dodavatele, kterých se tento kodex týká, patří fyzické a právnické osoby - a jejich přidružené 
společnosti - které poskytují společnosti Knorr-Bremse zboží nebo služby, jako například dodavatelé, 
poradci, makléři, obchodní zástupci, distributoři, podnikatelé, jiní dodavatelé a zprostředkovatelé, 
kteří jsou spojeni se zbožím nebo službami.

DODRŽOVÁNÍ KODEXU
Každý Dodavatel je povinen dodržovat normy tohoto kodexu. Kodex tvoří základní element jakého-
koliv obchodního vztahu mezi společností Knorr-Bremse a Dodavatelem. Porušení kodexu může mít 
za následek ukončení obchodního vztahu nebo uplatnění jiných nároků. Dodavatel je povinen 
usilovat o zajištění dodržování ustanovení tohoto kodexu ze strany jeho smluvních partnerů.
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Je nutné zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro zaměstnance Dodavatele. Je nutné vytvořit 
pracovní prostředí, které podporuje prevenci nehod a minimalizuje zdravotní rizika pro zaměstnance. Doda-
vatelé musí dodržovat zdravotní a bezpečnostní předpisy příslušné země a vyžadovat to i od svých zaměst-
nanců. Pokud to vnitrostátní právní předpisy povolují, Dodavatelé pro své zaměstnance musí umožnit, aby 
vytvářely sdružení a zájmové skupiny na zastupování svých společných zájmů. 

4. Spravedlivá hospodářská soutěž a prosazování antimonopolních zákonů 
Od Dodavatelů očekáváme, aby sledovali zásady spravedlnosti v soutěži a dodržovali platné antimonopolní 
předpisy. Dodavatelé nesmí uzavírat žádné protiprávní dohody se společností Knorr-Bremse nebo hospodář-
skými konkurenty a nesmí nepatřičně narušovat hospodářskou soutěž nebo ji nelegálně ovlivňovat. Nepři-
měřené ceny, nebo tajné úmluvy ve výběrovém řízení, dohody o rozdělení trhu nebo zneužití dominantního 
postavení nejsou povoleny.

5. Boj proti korupci
Pokud jde o korupci a úplatkářství, Knorr-Bremse prosazuje politiku nulové tolerance. Korupce je prakticky 
celosvětově zakázána národními zákony a mezinárodními úmluvami. Následující platí bez ohledu na to, zda 
byly nebo nebyly porušeny příslušné zákony. 

Společnost Knorr-Bremse očekává od svých Dodavatelů, aby zajistily, že zaměstnancům společnosti Knorr-
-Bremse nebudou poskytnuty nebo slíbeny žádné výhody se záměrem získat obchodní výhodu. Zejména v 
případě poradců a zprostředkovatelů poskytnuta služba a finanční protihodnota přijata na oplátku musí být 
vždy vyvážená. 

Naopak Dodavatelé za žádných okolností nesmí vyžadovat, nabídnout, nebo svolit k úplatku, penězům za 
vybavení, nebo jiné nezákonné platby, zaměstnávání u přidružených partnerů, podporu, dárky, zábavnou 
činnost, laskavost, nebo výhody jiné hodnoty, za účelem realizace obchodních příležitostí se společností 
Knorr-Bremse. Společnost Knorr-Bremse od svých Dodavatelů očekává, že nebudou tolerovat žádné proti-
právní taktiky při jednání s úředníky a orgány. V případě veřejných soutěží musí být dodrženy zákony a 
předpisy vztahující se na spravedlivou soutěž.

6. Praní špinavých peněz
Dodavatelé jsou povinni dodržovat všechny zákonné požadavky na prevenci praní peněz a nesmí se účastnit 
žádné formy praní špinavých peněz.

7. Zabránění střetu zájmů
Dodavatelé musí jednat transparentně a bezúhonně ve vztahu k jejich obchodním aktivitám. Je nutné 
informovat společnost Knorr-Bremse o jakémkoli přímém nebo nepřímém úzkém vztahu mezi Dodavatelem 
a zaměstnanci společnosti Knorr-Bremse, nebo o podobných případech, které mají vliv na obchodní vztahy. 
Střet zájmů se oznámí před začátkem jednání nebo hned, jakmile se konflikt objeví.

8. Podpora a sponzorování
Poskytnutí podpory a sponzorování se provádí výhradně na základě dobrovolnosti a v souladu s platnými 
právními předpisy. Nesmí se použít k získání nezákonných obchodních výhod.
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9. Ochrana osobních údajů
Dodavatelé musí respektovat a dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů. Důvěrné obchodní 
údaje týkající se společnosti Knorr-Bremse musí být bezpečně chráněny a nesmí být použity nebo zveřejně-
ny třetím stranám bez předchozího souhlasu.

10. Pravidla dovozu a vývozu
Dodavatelé jsou povinni dodržovat všechny platné nařízení kontroly dovozu a vývozu, sankce, embarga, 
zákony, nařízení státu, vládní vyhlášky a směrnice týkající se přepravy, dovozu, vývozu, tranzitu, převodu, 
dopravy nebo expedice zboží a přenosu technologií.

11. Ochrana životního prostředí a bezpečnost výrobků
Dodavatelé jsou povinni dodržovat všechny platné zákony a mezinárodní environmentální normy a minima-
lizovat dopad na životní prostředí. Dodavatelé zavedou vhodné systémy řízení, aby se vyhnuli rizikům pro 
životní prostředí a zlepšily stávající ekologické normy.

Pouze bezpečné produkty, nejmodernější dle aktuálního stavu techniky mohou být vyrobeny a dodávány 
pro společnost Knorr-Bremse. Zejména není povoleno, aby tyto produkty obsahovaly programové rutiny 
nebo technická zařízení, jejichž cílem je vyhnout se právním nebo regulačním požadavkům.

Dodavatelé jsou povinni podporovat vývoj a šíření technologií šetrných k životnímu prostředí. 

12. Důvěrné údaje a duševní vlastnictví
Dodavatelé musí zajistit, aby se s důvěrnými informacemi a tajemstvími získanými v rámci obchodní činnosti 
se společností Knorr-Bremse zacházelo přísně, se zachováním tajemství a aby nedošlo k jejich neoprávněné-
mu použití nebo zpřístupnění třetím stranám.

Dodavatelé jsou povinni přiměřeně chránit všechna práva duševního vlastnictví společnosti Knorr-Bremse a 
nesmí je používat pro nezákonné účely. Duševní vlastnictví společnosti Knorr-Bremse lze používat pouze v 
podnikatelských aktivitách provedených v rámci spolupráce se společností Knorr-Bremse.
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