
 
 

 
Versio 1.0, September 2021  Page 1 of 3 

 

Kodex chování dodavatele 
Etické chování a udržitelnost ve smyslu ekonomické, environmentální a sociální odpovědnosti jsou základními 
pilíři obchodní strategie společnosti Alpiq. Ta také zahrnuje dlouhodobá a důvěryhodná partnerství s našimi 
dodavateli za účelem dosažení těchto cílů. 
 
Naši dodavatelé si jsou vědomi, že jsou důležitým strategickým partnerem společnosti Alpiq a že jejich firemní 
kultura také přispívá ke společnému dosahování těchto cílů. 
 
Tento Kodex chování dodavatele (dále jen „Kodex“) je závazný pro všechny dodavatele skupiny Alpiq po 
celou dobu trvání vzájemných obchodních vztahů a je nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi společností 
Alpiq a příslušným dodavatelem. Pokud smlouva uzavřená mezi společností Alpiq a dodavatelem stanoví pro 
dodavatele přísnější úpravu dané oblasti, pak má přednost ustanovení smlouvy. Pokud smlouva uzavřená 
mezi společností Alpiq a dodavatelem dotčenou oblast neupravuje či je pro dodavatele mírnější, použije se 
tento Kodex.  
 

1 Integrita 
 
Dodržování zákonů 
Pro naše dodavatele je samozřejmostí dodržování všech platných zákonů, ochrana životního prostředí a 
respektování lidských práv v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami a dalšími právními předpisy 
v účinném znění. 
 
Vyhýbání se střetu zájmů 
Naši dodavatelé pomáhají předcházet střetu zájmů společnosti Alpiq, jejich dodavatelů, jejich zaměstnanců 
a obchodních partnerů.  Za účelem zachování partnerství jsou naši dodavatelé povinni okamžitě hlásit 
stávající nebo hrozící střety zájmů Alpiq Compliance Reporting Office. 
 
Zákaz korupce a úplatkářství 
Bezúhonné a zodpovědné jednání všech našich dodavatelů je pro nás klíčové. Naši dodavatelé se jasně 
distancují od jakékoli formy korupčního jednání. 
 
Férová soutěž 
Naši dodavatelé se zavazují jednat v souladu s mezinárodními a lokálními pravidly hospodářské soutěže a 
pečlivě je dodržovat. 
 
Obchodní a ekonomická omezení 
Obchodní a ekonomická omezení (dovozní a vývozní omezení, obchodní sankce, embarga atd.) jsou pečlivě 
a pravidelně hodnocena, dodržována a zohledňována v subdodavatelském řetězci našich dodavatelů.  
 
Duševní vlastnictví 
Naši dodavatelé chrání práva duševního vlastnictví společnosti Alpiq a třetích stran. 
 
Nakládání s důvěrnými informacemi / obchodními tajemstvími 
Dodavatel se zavazuje o všech skutečnostech, o nichž se dozví v rámci spolupráce se společností Alpiq 
(„důvěrné informace“), zachovávat mlčenlivost, tedy nesdělit důvěrné informace k tomu neoprávněným 
třetím osobám, ani důvěrné informace neužít ve prospěch svůj či ve prospěch třetích osob. Dodavatel 
a/nebo subdodavatel je vždy oprávněn užívat důvěrné informace v nezbytném rozsahu pro plnění svých 
povinností, nikoliv však ve svůj prospěch či ve prospěch třetích osob. Dodavatel je povinen spolehlivě 
zajistit, aby důvěrné informace nebyly zpřístupněny nebo sděleny k tomu neoprávněným třetím osobám. 
Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá bez omezení i po skončení smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a 
společností Alpiq. 
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2 Pracovní podmínky 
 
Zákaz jakékoliv diskriminace 
Dodavatelé respektují osobní důstojnost, soukromí a osobní práva každého jednotlivce a netolerují žádný 
druh diskriminace nebo obtěžování ve své společnosti. 
 
Ochrana oznamovatele 
Když zaměstnanci dodavatele v dobré víře nahlásí obavy z porušování zásad integrity, naši dodavatelé 
zajistí, aby tito jejich zaměstnanci nebyli v důsledku takového oznámení žádným způsobem poškozeni. 
 
Zákaz nucené a dětské práce 
Nucená a dětská práce je zakázána. Naši dodavatelé přijímají odpovědnost a znají minimální věk pro přijetí 
do zaměstnání v souladu s platnými národními předpisy. Při neexistenci vnitrostátních právních předpisů se 
použijí úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO). 
 
Zdraví a bezpečnost na pracovišti 
Bezpečné pracovní prostředí a dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce je součástí společenské 
odpovědnosti našich dodavatelů. 
 
Vhodné pracovní podmínky 
 Naši dodavatelé zajištují dodržování platných mzdových a pracovních podmínek zaměstnanců či 
subdodavatelů stanovených právními předpisy. 
 
3 Ochrana životního prostředí 
 
Základní myšlenka 
Ochrana životního prostředí je pro naše dodavatele klíčová. To zahrnuje snížení emisí, omezené používání 
nebezpečných látek vedoucí k ochraně lidí a životního prostředí, dále pak úspornou spotřebu vody a 
energií.  
 
Zodpovědný nákup surovin 
Naši dodavatelé podporují činnosti, které zajišťují zodpovědný nákup surovin. Naši dodavatelé se zavázali k 
udržitelnému nákupu a používání surovin, které nebyly nakoupeny nezákonně nebo prostřednictvím eticky 
zavrženíhodných nebo nepřijatelných principů. Přitom se naši dodavatelé snaží identifikovat suroviny ve 
svých produktech, vynakládají patřičné úsilí k tomu, aby je byli schopni v dodavatelském řetězci zpětně 
dohledat a na požádání sdělit původ těchto surovin. To zahrnuje také bezpečné používání, přepravu, 
skladování a likvidaci nebezpečných materiálů.  
 
Bezpečnost výrobku 
Produkty a služby zakoupené od našich dodavatelů jsou bezpečné a nesmí ohrozit život, zdraví, ani životní 
prostředí a splňují zákonem předepsané normy týkající se bezpečnosti výrobků. Naši dodavatelé jasně 
sdělují informace o bezpečném používání výrobků. 
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4 Implementace 
 
Monitoring  
Dodržování veškerých zásad uvedených v tomto Kodexu hraje pro Alpiq v kontextu důvěryhodného 
partnerství zásadní roli. Za účelem zajištění dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu, naši 
dodavatelé udržují vhodné systémy řízení a mají zavedeny řádné procesy. Naši dodavatelé vyžadují 
dodržování stejných zásad v rámci vlastních dodavatelských řetězců. 
 
Společnost Alpiq je oprávněna dodržování tohoto Kodexu průběžně ověřovat sama nebo jej nechat ověřit 
vhodnými externími stranami. Postup a rozsah budou předem dohodnuty s dodavateli. 
 
Opatření v případě nedodržování 
Významné porušení těchto zásad ze strany dodavatelů představuje pro společnost Alpiq narušení důvěry a 
také hrubé porušení smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a společností Alpiq. V takových případech si Alpiq 
vyhrazuje právo požadovat přiměřená nápravná opatření, případně vzájemnou spolupráci zcela ukončit 
v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů vztahujícími se k hrubému porušení smlouvy. 
 
Oznámení o porušení zásad 
Naši dodavatelé jsou povinni neprodleně nahlásit jakékoli podezřelé nebo konkrétní případy porušení 
v tomto Kodexu uvedených zásad přímo Alpiq Compliance Reporting Office.  
 
To lze provést buď e-mailem (compliance@alpiq.com), nebo telefonicky (+41 62 286 70 70). 
 


