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Zásady chování pro dodavatele 

 

ÚČEL A ROZSAH 

Skupina KION a její přidružené společnosti (dále společně jen "skupina KION") se zavázaly k provozu jejich 
podnikání ekonomicky, sociálně a environmentálně udržitelným způsobem, protože to není jenom zásadní pro 
značky a pověst skupiny KION, ale také pro dlouhodobý celkový úspěch skupiny KION a jejích obchodních 
partnerů. 
Kodex skupiny KION je základem pro naše firemní a společenské aktivity. Výkon, osobní zodpovědnost, 
soustředění na zákazníka, stejně jako respekt k lidem a životnímu prostředí jsou součástí našich základních hodnot 
a tvoří základ tohoto kodexu chování. 
Následující zásady popisují standardy týkající se podnikatelské etiky, zaměstnanosti a pracovních praktik, zdraví a 
bezpečnosti a ekologických postupů, které společnost KION očekává od dodavatelů, že budou dodržovat. 

OBCHODNÍ ETIKA 

Ve všech svých obchodních činnostech a rozhodnutích se od dodavatele očekává, že bude respektovat platné 
zákony a veškerá další platná ustanovení v zemích, kde působí. Smlouvy musí být dodržovány, přičemž je třeba 
vzít v úvahu změny v rámci podnikatelského prostředí. 
Při jednání s obchodními partnery (zákazníky, dodavateli) a státními institucemi musí být zájmy společnosti a 
soukromé zájmy zaměstnanců striktně odděleny. Opatření a (nákupní) rozhodnutí musí probíhat nezávisle na 
úvahách, které se netýkají dané činnosti a které zahrnují osobní zájmy. Musí být dodrženo současné trestní právo 
proti korupci. Nesmí být poskytnuty žádné platby, služby, dary, zábava nebo jiné výhody nabízené nebo poskytnuté 
zaměstnanci skupiny KION  nebo třetí osobě, které mají ovlivnit způsob, jakým zaměstnanec skupiny KION nebo 
třetí osoba vykonává své povinnosti. 
Dodavatel respektuje spravedlivou soutěž. Dodavatel proto dodržuje stávající zákony, které prosazují a podporují 
hospodářskou soutěž, zejména protimonopolní zákony a zákony upravující hospodářskou soutěž. Při jednání s 
konkurenty tato ustanovení zejména zakazují tajné dohody a jiné činnosti zaměřené na ovlivňování cen nebo 
podmínek, rozdělení prodejních území nebo zákazníků nebo používání prohibičních prostředků bránících 
svobodné a otevřené hospodářské soutěži. 

ZAMĚSTNANOST A PRACOVNÍ PRAKTIKY 
 
Dodavatel odmítá každou formu nucené nebo povinné práce. Zaměstnanci mohou po odůvodněné výpovědi odejít 
z pracovního poměru. 
Dodavatel dodržuje předpisy Organizace spojených národů o lidských právech a právech dětí. Dodavatel se 
zejména zaváže dodržovat Úmluvu o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání (Úmluva č. 138 Mezinárodní 
organizace práce), jakož i Úmluvu o zákazu a okamžitých opatření k odstraňování nejhorších forem dětské práce 
(Úmluva č. 182 Mezinárodní organizace práce). Pokud vnitrostátní předpis týkající se dětské práce stanoví 
přísnější opatření, mají přednost. 
Dodavatel respektuje a podporuje dodržování mezinárodně uznávaných lidských práv. 
Dodavatel se zavazuje v rámci platných zákonů a předpisů postavit proti všem formám diskriminace. To se týká 
zejména nespravedlivého zacházení na základě pohlaví, rasy, zdravotního postižení, etnického či kulturního 
původu, náboženství nebo světového pohledu, věku nebo sexuální orientace. 
Dodavatel respektuje právo svobody svých zaměstnanců na sdružování v mezích platných zákonů a stanov. 

 

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY 

Dodavatel zaručuje ochranu pracovníků na pracovišti a ochranu zdraví na pracovišti v rámci národních předpisů. 
Dodavatel podporuje nepřetržité vylepšování postupů a systémů bezpečnosti práce. 

 
 
 



                                                                                                                                    
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Dodavatel se zavázal trvale udržovat cíl ochrany životního prostředí pro současné i budoucí generace tím, že 
zodpovědně řeší tuhý odpad, odpadní vodu, emise v ovzduší a zejména nebezpečné látky. Je třeba dodržovat 
zákony o ochraně životního prostředí. Dodavatel má podporovat ekologická opatření na straně svých 
zaměstnanců.  
 

 
OCHRANA KNOW-HOW 
 
Dodavatel zavazuje své zaměstnance k ochraně obchodních a firemních tajemství. Je zakázáno odtajňovat 
důvěrné informace i důvěrné dokumenty třetím osobám bez řádného oprávnění nebo jim poskytnout jiné formy 
přístupu, pokud nebylo uděleno řádné oprávnění nebo pokud jde o veřejně dostupné informace. 

 

ZÁVĚREČNÉ KOMENTÁŘE 

Očekává se, že přímí dodavatelé Skupiny KION převezmou zodpovědnost za to, že budou požadovat dodržování 
těchto zásad od svých přímých dodavatelů a budou usilovat o to, aby ověřili dodržování těchto zásad ve svých 
dodavatelských řetězcích. 
Dodavatel musí mít k dispozici vhodné komunikační prostředky a vzdělávací programy, aby zajistil, že jeho vedení 
a zaměstnanci dosáhnou odpovídající úrovně znalostí, povědomí a dovedností, aby byly v souladu se zásadami a 
očekáváními uvedenými v tomto dokumentu. 
To znamená, že pokud dojde k selhání veškerých snah o odstranění závažných nedostatků v souladu s těmito 
zásadami, ať už z důvodu neochoty dodavatele, nebo že harmonogram činností nemůže být proveden v 
dohodnutém časovém rámci, nakonec dojde k ukončení smluvního vztahu. 
Zabezpečení těchto standardů je dlouhodobým procesem výuky a organizačního rozvoje. Skupina KION bude 
spolupracovat se svými dodavateli při dodržování předpisů a bude v případě potřeby průběžně vyhodnocovat a 
korigovat tyto zásady. 

 

 

 


