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Etický kodex pro dodavatele skupiny JUNKER 

Pro společnost JUNKER je velmi důležité respektování a dodržování vysokých etických norem 
v podnikání. V tomto etickém kodexu jsme pevně stanovili naše očekávání v kontextu etického, 
sociálního a ekologicky odpovědného obchodního jednání, která máme na dodavatele, 
poskytovatele, subdodavatele a ostatní podniky, se kterými udržujeme obchodní vztahy (dále 
jen „dodavatelé“). Víme, že dodavatelé podnikají globálně, a pohybují se tak v různorodých 
kulturách a systémech s různými právními řády. Etický kodex nicméně obsahuje minimální 
požadavky, které musí dodavatelé splnit, aby s námi mohli navázat obchodní vztahy. Aby 
dodavatelé dostáli těmto požadavkům, je dále nezbytné, aby předali ustanovení tohoto etického 
kodexu subjektům ve svém dodavatelském řetězci. 

Jsme si vědomi toho, že dodavatelé příp. ještě nesplňují jednotlivé postuláty a že jim musíme 
poskytnout určitý čas, aby vyhověli požadavkům uvedeným v tomto etickém kodexu. Žádáme 
dodavatele, aby nás v pravidelných intervalech informovali o opatřeních zaváděných s ohledem 
na tento etický kodex a o schválených koncepcích zaměřených na zlepšení. Kromě toho si 
vyhrazujeme právo provádět u dodavatele kontroly, které jsou podle našeho názoru nezbytné 
k zajištění dodržování tohoto etického kodexu v rámci našeho dodavatelského řetězce. Kontroly 
mohou být prováděny písemným sebehodnocením dodavatele (podle vzoru přiloženého 
v příloze 2), ale i posouzením vypracovaným pracovníky společnosti JUNKER nebo třetí strany.  

Naše hlavní požadavky na dodavatele skupiny JUNKER jsou následující: 

1. Respektování lidské důstojnosti a lidských práv: Dodavatel se zavazuje respektovat
lidskou důstojnost, soukromí a právo na ochranu osobnosti jednotlivců.

2. Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání: Od dodavatelů očekáváme, že
budou respektovat práva zaměstnanců založit organizace podle vlastní volby, stát se členy
takových organizací a účastnit se kolektivního vyjednávání.

3. Nucená a dětská práce: Je zakázáno, aby dodavatelé zaměstnávali nuceně pracující osoby.
Dále nesmí v zemích nebo systémech s místními právními řády, ve kterých pro nás vyrábějí
produkty / zajišťují služby, zaměstnávat pracovníky, kteří nedosáhli zákonem předepsaný
minimální věk. Není-li určen minimální věk pro vykonávání práce, platí minimální věková
hranice 15 let.

4. Zákaz diskriminace a rovnost šancí: Zaměstnanci dodavatelů nesmí být diskriminováni
kvůli rase, barvě pleti, státní příslušnosti, pohlaví, náboženskému vyznání, postižení, sexuální
orientaci nebo z jiných důvodů zakázaných zákonem, a to při přijímání do zaměstnání,
povýšení, odměňování, hodnocení výkonu či s ohledem na jiné pracovní podmínky. Přijetí
pracovníků do zaměstnání by mělo záviset výhradně na vhodnosti uchazeče pro danou pozici
podle profilu požadavků.

5. Minimální mzda: Dodavatel nesmí zaměstnancům platit nižší mzdu, než je zákonem
stanovená minimální mzda. Pokud nejsou v daném místě zákonem stanoveny minimální mzdy,
je třeba vyplácet tržní mzdy.

6. Pracovní doba a pracovní podmínky: Od dodavatelů očekáváme, že se budou řídit zákony
ohledně pracovní doby platné v příslušné zemi a že budou dodržovat pracovní dobu
zaměstnanců předepsanou příslušným zákonem. Neakceptujeme, když dodavatelé pravidelně
vyžadují od zaměstnanců, aby pracovali déle, než je zákonem stanovená pracovní doba – bez
přiměřené odměny podle platného zákona. Dále od dodavatelů očekáváme, že zaměstnancům
poskytnou přiměřené pracovní podmínky.
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7. Bezpečnost práce a ochrana zdraví: Dodavatelé musí zajistit, aby pracoviště splňovala
všechny požadavky týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví platné v dané zemi. Pokud
dodavatel poskytuje zaměstnancům ubytování, musí splňovat hygienické/zdravotní
a bezpečnostní požadavky, které platí také pro pracoviště.

8. Protikorupční opatření a dodržování zákonů a předpisů (compliance): Dodavatelé jsou
povinni řídit se všemi relevantními zákony nebo předpisy k zamezení uplácení a korupce
platnými v dané zemi v souvislosti s dodávkami naší společnosti a/nebo s obchodní činností s ní
a také dodržovat všechny platné zákony a předpisy.

9. Integrita a čestná hospodářská soutěž: Dodavatelé musí podnikat v souladu se zásadami
čestné hospodářské soutěže i v souladu se všemi platnými ustanoveními kartelového práva.
Dodavatelé jsou mimo to povinni jednat podle čestných obchodních zvyklostí.

10. Ochrana údajů: Dodavatelé musí zaručit zachování důvěrnosti informací a jejich použití
v souladu s předpisy a zajistit, aby byla chráněna práva na ochranu údajů naší společnosti,
našich zaměstnanců a zákazníků.

11. Ochrana životního prostředí / ekologická odpovědnost: Dodavatelé musí dodržovat
všechny aplikovatelné zákony na ochranu životního prostředí a všechna úřední nařízení
s ohledem na ochranu životního prostředí. Budeme upřednostňovat dodavatele, kteří se
zasazují za zachování, ochranu a obnovu životního prostředí, a to úsporou energie, recyklací,
správnou ekologickou likvidací odpadů a sanací životního prostředí. Kromě toho musí
dodavatelé motivovat zaměstnance k odpovědnému chování k životnímu prostředí.

12. Řízení rizik: Od dodavatelů očekáváme, že zavedou mechanizmy k určení a kontrole rizik
ve všech oblastech uvedených v tomto etickém kodexu.

13. Dodržování zásad iniciativy OSN Global Compact: Od dodavatelů očekáváme, že budou
dodržovat zásady iniciativy OSN Global Compact (www.unglobalcompact.org).

14. Společenská angažovanost: Přednostně pracujeme s dodavateli, kteří se také
společensky angažují (např. podporují vzdělávání, kulturní, hospodářské a sociální blaho obce,
ve které žijí a pracují, školy, vysoké školy atd.).

15. Nepřetržité zlepšování: Očekáváme nepřetržité zlepšování dodavatelů na základě
stanovení výkonových cílů, implementace plánů a zavedení potřebných nápravných opatření
podle nedostatků zjištěných při interních, externích a jiných kontrolách a auditech.

16. Předání zásad tohoto etického kodexu v dodavatelském řetězci: Dodavatelé musí učinit
vše, co je v jejich silách, aby zajistili předání zásad tohoto etického kodexu svým
zaměstnancům a všem subjektům v dodavatelském řetězci, dodávajícím nám přímo nebo
nepřímo produkty či služby. Kromě toho jsou dodavatelé povinni se podle nejlepších schopností
postarat o to, aby byly zásady, uvedené v tomto etickém kodexu, ze strany zaměstnanců,
dodavatelů, pověřenců a zhotovitelů, dodávajících nám přímo nebo nepřímo produkty či služby,
přijaty a aplikovány.

17. Aktualizace etického kodexu: V pravidelných intervalech budeme etický kodex upravovat
podle požadavků našich zájmových skupin.

18. Porušení etického kodexu: Poruší-li dodavatel tento etický kodex, vyhrazujeme si právo
ukončit s dodavatelem smluvní vztah. Z výběrových řízení vyloučíme také dodavatele, kteří
nemají vysoké etické normy a normy společenské odpovědnosti firem (Corporate Social
Responsibility, CSR) nebo nedodržují platné zákony.

Prosíme vás o potvrzení etického kodexu pomocí formuláře v příloze 1. 


