Etický kódex dodávatela dopravných služieb
k VŠEOBECNÝM ZMLUVNÝM PODMIENKAM PRE DOPRAVCOV TOVARU VYSOKEJ HODNOTY

„Bojujme spolu proti korupcii za spoločný úspech“
Vážený obchodný partner,
Divízia DHL Freight Slovakia, ako súčasť právneho subjektu DHL Express (Slovakia), spol.
s r.o., chce byť nielen dnes, ale aj v budúcnosti spoľahlivým partnerom pre každého, kto je
s nami v obchodnom spojení. Etické správanie tvorí základ dôvery potrebnej pre dlhodobo
udržateľný úspech oboch partnerských spoločností. Tento „Kódex etického správania“ sme
vypracovali v záujme neustáleho napĺňania vízií spoločnosti a takisto dosahovania našich
spoločných cieľov.
Platnosť kódexu
Etický kódex sa vzťahuje na všetkých dodávateľov, s ktorými DHL Freight Slovakia
spolupracuje, alebo o spolupráci rokuje. S našimi dodávateľmi sa usilujeme o obchodné vzťahy,
ktoré sú založené na partnerstve, dôvere a záväznosti. Garantujeme, že akékoľvek podozrenie
z konania v rozpore s Etickým kódexom bude právoplatne prešetrené a proti takémuto konaniu
budú podniknuté konkrétne kroky.
Informovanosť
Každý dodávateľ je povinný sa s Kódexom etického správania sa oboznámiť a prispôsobiť mu
svoje konanie. Pravidlá správania obsiahnuté v tomto kódexe sú záväzné pre všetkých
dodávateľov.
Porušenia ustanovení kódexu
Porušenie Kódexu etického správania sa môže mať za následok obmedzenie alebo úplne
pozastavenie spolupráce medzi DHL Freight Slovakia a dodávateľom.
Veríme, že dodržiavanie Kódexu etického správania sa bude prínosom pre všetky zúčastnené
strany a sme zároveň presvedčení, že zdielanie týchto spoločných princípov upevní našu
spoluprácu i v budúcnosti.
Teším sa na spoluprácu s Vami.
S pozdravom,

Zsolt Tóth
Managing Director
DHL Freight Slovakia
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Pravidlá správania
Hlavné princípy pre dodávateľov
Deutsche Post DHL je globálnou a multikultúrnou skupinou, ktorá celosvetovo poskytuje poštové,
prepravné a logistické služby. Sme si plne vedomí zodpovednosti voči našim zákazníkom, akcionárom,
zamestnancom a komunitám, v ktorých pracujeme. Preto sme vytvorili pre nás prísny súbor etických
hodnôt a pravidiel, aby nás viedol v našej obchodnej činnosti.
Očakávame od všetkých dodávateľov, to znamená od všetkých spoločností, ktoré spolupracujú s
ktoroukoľvek spoločnosťou skupiny Deutsche Post DHL, aby dodržiavali rovnaké etické princípy. Za
týmto účelom Deutsche Post DHL vytvorila tieto Pravidlá správania – Hlavné princípy pre dodávateľov,
ktoré predstavujú normy pre spoluprácu so spoločnosťou skupiny Deutsche Post DHL.
Zákony a etické normy
Dodávateľ má dodržiavať všetky zákony aplikovateľné na jeho podnikateľskú činnosť. Dodávateľ má
rovnako podporovať princípy Charty OSN, Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN a taktiež
Deklarácie Medzinárodnej organizácie práce z roku 1998 o základných zásadách a právach pri práci v
súlade s národnými zákonmi a praxou. Toto platí najmä pre:
 Detská práca
Dodávateľ nezamestnáva deti mladšie ako 15 rokov. Ak národné zákony alebo nariadenia povoľujú
deťom vo veku medzi 13. a 15. rokom vykonávať ľahkú prácu, takáto práca nie je v žiadnom prípade
povolená, ak by tým bola obmedzovaná povinná školská dochádzka alebo štúdium, alebo ak by takáto
práca bola škodlivá pre ich zdravie alebo vývoj (podľa Dohovoru Medzinárodnej Organizácie Práce o
minimálnom veku prijatia do zamestnania č. 138 z roku 1973).
 Nútená práca
Dodávateľ nesmie využívať nútenú alebo zákonom nariadenú prácu.
 Plat a pracovná doba
Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať príslušné národné zákony a nariadenia týkajúce sa pracovnej doby,
miezd a výhod.
 Diskriminácia
Dodávateľ nesmie diskriminovať z dôvodu rasy, náboženstva, postihnutia, veku, sexuálnej orientácie
alebo pohlavia.
Zdravie a bezpečnosť
Od svojich dodávateľov očakávame, že sa budú snažiť na vysokej úrovni implementovať normy zdravia a
bezpečnosti na pracovisku.
Dodávateľ má dodržiavať príslušné nariadenia týkajúce sa zdravia a bezpečnosti na pracovisku a vytvoriť
také pracovné prostredie, ktoré je bezpečné a prospešné pre dobré zdravie, aby tým chránil zdravie
zamestnancov a zabránil nehodám, úrazom, zraneniam a chorobám z povolania.
Plánovanie kontinuity činností
Dodávateľ má byť pripravený na akékoľvek narušenie svojej činnosti (napríklad prírodné katastrofy,
terorizmus, softvérové vírusy, choroby, pandémia, infekčné choroby).
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Táto pripravenosť zahŕňa najmä krízové plány, aby v čo najväčšej miere ochránili ako zamestnancov, tak
aj životné prostredie od dopadu možných katastrof, ktoré sa objavia počas výkonu činnosti spoločnosti.
Nenáležité odmeny/úplatky
Dodávateľ má dodržiavať medzinárodné protikorupčné normy, ako je to uvedené v Charte OSN, a taktiež
miestne protikorupčné zákony. Konkrétne, dodávateľ nesmie ponúknuť služby, dary alebo výhody
zamestnancom Deutsche Post DHL, aby tak ovplyvnil správanie zamestnanca reprezentujúceho Deutsche
Post DHL.
Prostredie
Dodávateľ má dodržiavať všetky príslušné zákony, nariadenia a normy o ochrane životného prostredia,
ako aj implementovať efektívny systém identifikovania a eliminovania potenciálneho ohrozenia tohto
prostredia.
Od našich partnerov očakávame, že sa budú snažiť podporovať ciele Deutsche Post DHL týkajúce sa
ochrany ovzdušia prostredníctvom produktov a služieb, ktoré dodávajú (napríklad poskytnutie
relevantných údajov o ochrane ovzdušia). V tomto zmysle taktiež od našich dodávateľov očakávame, že
búdu primerane venovať pozornosť ochrane ovzdušia pri vykonávani svojej obchodnej činnosti, napríklad
stanovením si firemných cieľov ochrany ovzdušia a ich dosiahnutím.
Dialóg s obchodnými partnermi
Dodávateľ oznámi princípy uvedené v Pravidlách správania pre dodávateľov svojim subdodávateľom a
iným obchodným partnerom, ktorí sa zaoberajú dodávaním tovaru a služieb opísaných v zmluve
zakladajúcej obchodný vzťah s Deutsche Post DHL. Dodávateľ má motivovať svojich obchodných
partnerov k tomu, aby taktiež dodržiavali tieto princípy.
Dodržiavanie Pravidiel správania sa dodávateľa
Deutsche Post DHL si na základe primeraného oznámenia vyhradzuje právo kontrolovať dodržiavanie
princípov Pravidiel správania pre dodávateľov. Deutsche Post DHL odporúča svojim dodávateľom, aby
implementovali svoje vlastné záväzné smernice etického správania.
Dodávateľ aktívne podporuje svojich dodávateľov, aby v rámci napĺňania svojich zmluvných záväzkov
dodržiavali etické normy, ľudské práva, zdravotné, bezpečnostné normy a environmentálne normy, ktoré
sú základom týchto princípov aj v rámci naplnenia záväzkov zo zmluvného vzťahu Deutsche Post DHL.
Akékoľvek porušenie záväzkov uvedených v týchto Pravidlách správania pre dodávateľov zo strany
dodávateľa je považované za závažné porušenie zmluvy dodávateľom.
Tento etický kódex je v platnosti od dátumu uvedeného na prvej strane respektíve od jeho podpisu
(akceptácie) dodávateľom.
Dátum:

__________________________
za dodávateľa (podpis, pečiatka)
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