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ETICKÝ KODEX 

TK ELEVATOR PRO DODAVATELE 
(Etický kodex TKE pro dodavatele V8.0, březen 2021) 

 

 

Jak chápeme udržitelnost v dodavatelském řetězci 

V TK Elevator  (tedy ve společnosti TK Elevator GmbH a všech jejích přidružených společnostech) považujeme 

udržitelnost za základní součást našich obchodních procesů. Jako technologická skupina nakupujeme suroviny, 

komodity a služby od dodavatelů z celého světa, abychom mohli našim zákazníkům nabízet inovativní produkty 

a služby, které povedou k jejich udržitelnému úspěchu. To vyžaduje odpovědný management, který pracuje na 

dlouhodobém obchodním modelu s přidanou hodnotou. Z tohoto důvodu jsou dodavatelé nedílnou součástí naší 

strategie udržitelnosti. Při všech našich nákupních činnostech bereme pečlivě v úvahu soubor ekonomických, 

procesních a technických kritérií i základních sociálních a ekologických faktorů, jako jsou lidská práva, pracovní 

podmínky, protikorupční záležitosti a ochrana životního prostředí. Hlavními faktory pro posouzení a hodnocení 

dodavatelů jsou v TK Elevator vždy náklady, kvalita, spolehlivost, inovace a udržitelnost – bez ohledu na různé 

produkty, služby, trhy, regiony nebo procesy. Společnost TK Elevator očekává, že její dodavatelé dodržují 

příslušné národní zákony, zásady Global Compact Organizace spojených národů a etický kodex TK Elevator pro 

dodavatele. Dále se předpokládá, že naši dodavatelé zavedou v rámci svých organizací vhodné procesy, které 

podporují dodržování platných zákonů, a které vedou k neustálému zlepšování, pokud jde o zásady a požadavky 

stanovené v etickém kodexu TK Elevator pro dodavatele. Dodavatelé navíc zajistí, že tyto zásady a požadavky 

budou dodržovat také všechny jejich přidružené společnosti. Pro účely tohoto etického kodexu pro dodavatele 

se „přidruženou společností“ rozumí podnik, ve kterém jedna ze stran vlastní přímý nebo nepřímý podíl ve výši 

více než 50 % základního kapitálu s hlasovacím právem. 

Lidská a pracovní práva 

Společnost TK Elevator očekává, že její dodavatelé respektují a dodržují základní práva udělená všem 

zaměstnancům na základě příslušných národních zákonů. Dále předpokládáme, že naši dodavatelé plně uznávají 

Mezinárodní zákon o lidských právech a pracovní normy vydané Mezinárodní organizací práce (ILO), přičemž 

náležitě zohledňují příslušné zákony a předpisy v různých zemích a na různých místech. Naši dodavatelé budou 

respektovat práva třetích osob a zohledněním všech příslušných mezinárodních standardů minimalizovat 

všechny možné nepříznivé účinky. 

Dětská práce 

Společnost TK Elevator očekává, že její dodavatelé v rámci své organizace zakáží a zdrží se jakéhokoli druhu 

dětské práce. 
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Diskriminace 

Společnost TK Elevator očekává, že její dodavatelé podporují rovné příležitosti a rovné zacházení. Dále 

předpokládáme, že naši dodavatelé zakáží jakoukoli formu diskriminace při náboru, povyšování nebo výběru 

zaměstnanců pro základní nebo pokročilé vzdělávací programy. V rámci organizace našich dodavatelů nesmí být 

žádný zaměstnanec diskriminován na základě pohlaví, věku, barvy pleti, rasy, etnického nebo sociálního původu, 

národnosti, sexuální orientace, zdravotního postižení, náboženství, světového nebo politického názoru. 

Nucená práce 

Společnost TK Elevator očekává, že její dodavatelé ve své organizaci zakáží jakýkoli druh nucené práce nebo 

obchodování s lidmi a jakýkoli příspěvek k takovému jednání. 

Svoboda sdružování 

Společnost TK Elevator očekává, že její dodavatelé budou respektovat právo svých zaměstnanců zřídit radu 

zaměstnanců, jednotku kolektivního vyjednávání nebo jiná zastoupení zaměstnanců a vstoupit do kolektivního 

vyjednávání v plném rozsahu platného národního zákona. 

Odměna a pracovní doba 

Společnost TK Elevator očekává, že její dodavatelé budou plně dodržovat příslušné národní zákony o pracovní 

době. Dále předpokládáme, že zaměstnanci našich dodavatelů dostávají odměnu, která je v souladu s platným 

národním zákonem. 

Konfliktní minerály 

Společnost TK Elevator očekává, že její dodavatelé budou dodržovat všechny příslušné předpisy o konfliktních 

minerálech. Pokud produkt obsahuje jeden nebo více takzvaných konfliktních minerálů (cín, tantal, wolfram 

a zlato či jejich rudy), očekáváme, že naši dodavatelé na požádání zajistí transparentnost v dodavatelském řetězci 

až po hutě. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Společnost TK Elevator očekává, že její dodavatelé budou plně dodržovat příslušné národní zákony o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci. Dále naši dodavatelé zavedou a budou udržovat vhodný systém managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. v souladu s OHSAS 18001 nebo ekvivalentem daného státu). To 

zahrnuje omezení skutečných i potenciálních rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Navíc 

předpokládáme, že naši dodavatelé budou školit své zaměstnance, aby co nejlépe předcházeli úrazům a nemocím 

z povolání. 

Ochrana životního prostředí 

Společnost TK Elevator očekává, že její dodavatelé budou dodržovat všechny příslušné národní zákony, předpisy 

a normy na ochranu životního prostředí. Předpokládáme, že naši dodavatelé zavedou a budou udržovat vhodný 

systém environmentálního managementu (např. v souladu s normou ISO 14001 nebo ekvivalentem daného 

státu), aby minimalizovali dopad a rizika na životní prostředí a zlepšili ochranu životního prostředí v každodenním 

provozu, včetně opatření k řízení a snížení spotřeby vody, energie a materiálů, produkce odpadu a emise 

skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek. 
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Chování v obchodním prostředí 

Zákaz korupce a úplatkářství 

Společnost TK Elevator očekává, že její dodavatelé budou mít nulovou toleranci ke korupci, a že zajistí dodržování 

všech konvencí Organizace spojených národů (OSN) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 

proti korupci a všech platných protikorupčních zákonů. Naši dodavatelé zejména zajistí, aby jejich zaměstnanci, 

subdodavatelé a zástupci nenabízeli, neslibovali ani neposkytovali žádné výhody žádným zaměstnancům 

společnosti TK Elevator ani spřízněným osobám s cílem zajistit zadávání zakázek nebo jinou formu preferenčního 

zacházení v jejich obchodních transakcích. 

Pozvánky a dary 

Společnost TK Elevator očekává, že se její dodavatelé zdrží poskytování jakýchkoli pozvánek nebo darů našim 

zaměstnancům za účelem získat jakoukoli formu vlivu. Veškeré pozvánky nebo dary poskytované zaměstnancům 

TK Elevator nebo spřízněným osobám, pokud existují, musí být přiměřené a vhodné s ohledem na rozsah 

a design, tj. musí mít nízkou finanční hodnotu a odrážet běžné místní obchodní zvyklosti. Předpokládáme také, 

že naši dodavatelé nebudou žádat zaměstnance TK Elevator nebo spřízněné osoby o jakékoliv nevhodné výhody. 

Předcházení střetu zájmů 

V obchodních jednáních, která probíhají mezi našimi dodavateli a námi, očekáváme, že naši dodavatelé budou 

přijímat rozhodnutí pouze na základě objektivních kritérií. Od začátku je třeba zabránit jakýmkoli faktorům, které 

by mohly ovlivnit rozhodování našich dodavatelů v důsledku soukromých, obchodních nebo jiných střetů zájmů. 

Totéž platí pro příbuzné a jiné spřízněné strany. 

Neomezená soutěž 

Společnost TK Elevator očekává, že její dodavatelé budou vždy soutěžit férově a budou dodržovat příslušné 

antimonopolní zákony a předpisy. Našich dodavatelé nebudou uzavírat s konkurenty dohody, které by mohly 

představovat porušení antimonopolního zákona, ani nebudou využívat jakékoli dominantní postavení na trhu, 

které by mohli mít. 

Praní špinavých peněz 

Společnost TK Elevator očekává, že její dodavatelé budou dodržovat všechny příslušné zákony upravující prevenci 

praní peněz a nebudou se účastnit žádných aktivit praní peněz. 

Vztahy s dodavateli 

Společnost TK Elevator očekává, že její dodavatelé sdělí zásady zde uvedené svým subdodavatelům a při výběru 

subdodavatelů tyto principy zohlední. Předpokládáme, že naši dodavatelé budou nabádat své subdodavatele, 

aby při plnění svých smluvních povinností dodržovali minimální standardy tohoto etického kodexu týkající se 

ochrany lidských práv, pracovních podmínek, protikorupčních zásad a ochrany životního prostředí. Naši 

dodavatelé dále budou poskytovat zdrojový materiál pouze z legálních zdrojů a na požádání poskytovat důkazy 

o daném legálním zdroji. 

 

 

 



Etický kodex TK Elevator pro dodavatele 
 

4 
 

Dodržování etického kodexu TK Elevator pro dodavatele 

Pravidelně budeme kontrolovat, zda naši dodavatelé dodržují zásady a požadavky stanovené v etickém kodexu 

chování TK Elevator pro dodavatele, přičemž naše dodavatele žádáme, aby maximálně jednou ročně prováděli 

sebehodnocení. Dále si vyhrazujeme právo konzultovat s každým dodavatelem a buď provést audit udržitelnosti 

v místě dodavatele, nebo jmenovat kvalifikovanou třetí stranu, která audit provede. V případě, že takový audit 

udržitelnosti provádí třetí strana, nese veškeré náklady a výdaje za tento audit dodavatel, pokud roční obrat 

dodavatele s TK Elevator přesáhne 100 000 eur. Náklady na audit by obvykle neměly překročit limit 5000 eur. 

Společnost TK Elevator obdrží úplnou zprávu o zjištěních auditu. Jakékoli porušení zásad a požadavků 

stanovených v tomto etickém kodexu TK Elevator pro dodavatele bude považováno za závažné porušení ze strany 

dodavatele ve vztahu k jeho smluvním závazkům vůči TK Elevator. 

V případě, že vyvstane podezření na porušení některého z principů nebo požadavků stanovených v etickém 

kodexu TK Elevator pro dodavatele (např. na základě negativních mediálních zpráv), vyhrazuje si TK Elevator 

právo požadovat od dodavatele sdělení všech příslušných informací. V případě, že dodavatel zjevně nesplní 

některou ze zásad nebo požadavků stanovených v tomto etickém kodexu TK Elevator pro dodavatele, nebo po 

uplynutí přiměřené lhůty odmítne pokračovat a implementovat opatření ke zlepšení svých výsledků v oblasti 

udržitelnosti, vyhrazuje si TK Elevator právo okamžitě ukončit s dodavatelem jakoukoli nebo všechny smlouvy. 

 

Podpisem dodavatel potvrzuje, že uznává a bude dodržovat zásady a ustanovení uvedená v tomto dokumentu: 

Název společnosti a adresa 

 

 

 

 

 

 

Místo a datum Jméno a funkce signatáře 

hůlkovým písmem 

Podpis 

 


