ETICKÝ KODEX

Hlavní zásady pro dodavatele
Deutsche Post DHL je globální multikulturní koncern nabízející celosvětově poštovní, expresní a logistické
služby. Jsme si plně vědomi své odpovědnosti vůči našim zákazníkům, akcionářům, zaměstnancům a komunitám
ve kterých pracujeme a z toho důvodu jsme si tedy stanovili přísné etické zásady, kterými se při své obchodní
činnosti řídíme.
Od všech svých dodavatelů, tj. společností, které obchodují se kterýmkoliv členem skupiny Deutsche Post DHL
očekáváme, že budou dodržovat stejné etické zásady. Za tímto účelem vyhotovila skupina Deutsche Post DHL
tento Etický kodex pro dodavatele, který stanovuje standardy pro obchodování se společností Deutsche Post
DHL.

Zákony a etické standardy
Dodavatel je povinen dodržovat veškeré zákony upravující jeho obchodní činnost. Dodavatel by měl, v souladu s
národním právem a praxí podporovat zásady iniciativy Spojených národů Global Compact, Všeobecné deklarace
lidských práv Spojených národů a Deklarace mezinárodní organizace práce z roku 1998 o základních zásadách
a právech na pracovišti. Toto se vztahuje zejména na následující:
*Dětská práce
Dodavatel nesmí zaměstnávat děti mladší 15 let. V případě, že národní zákony nebo předpisy povolují lehkou
práci dětí ve věku 13 až 15 let, práce či zaměstnávání dětí v tomto věku nesmí být v žádném případě povoleno
pokud jim tato práce zabrání v dodržování povinné školní docházky, ukončení povinného vzdělání nebo pokud
by byla škodlivá pro jejich zdraví či vývoj.
*Nucená práce
Dodavatel nesmí využívat nucenou či povinnou práci.
*Odměna a pracovní doba
Dodavatel je povinen dodržovat příslušné národní zákony a nařízení týkající se pracovní doby, mzdy a
zaměstnaneckých výhod.
*Diskriminace
Dodavatel nesmí diskriminovat na základě rasy, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, sexuální
orientace nebo pohlaví.

Zdraví a bezpečnost
Očekáváme, že naši dodavatelé usilují o dodržování nejvyšších standardů ochrany zdraví a bezpečnosti.
Dodavatel dodržuje platné zákony a nařízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za účelem ochrany
zdraví zaměstnanců zajišťuje bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí tak, aby se zabránilo nehodám,
poraněním a nemocem z povolání.

Plánování plynulosti obchodní činnosti (Business Continuity Planning)
Dodavatel je povinen být připraven na jakékoliv narušení své obchodní činnosti (např. živelné pohromy,
terorismus, softwarové viry, nemoci, pandemie, infekční choroby).
Připravenost především znamená, že dodavatel má vypracován bezpečnostní plán, který určuje způsoby ochrany
zaměstnanců a také životního prostředí před důsledky katastrofy, která by případně postihla jeho provoz.
Nevhodné platby / podplácení
Dodavatel je povinen dodržovat mezinárodní protikorupční standardy uvedené v iniciativě Spojených národu
Global Compact a národní předpisy proti korupci a úplatkům. Dodavatel zejména nesmí nabízet služby, dary či
výhody zaměstnancům skupiny Deutsche Post DHL s cílem ovlivnit jejich chování při reprezentování Deutsche
Post DHL.

Životní prostředí
Dodavatel je povinen dodržovat všechny platné zákony, nařízení a standardy v oblasti ochrany životního prostředí
a také zavést účinný systém pro identifikaci a eliminaci potenciálních rizik pro životní prostředí.
Očekáváme, že naši obchodní partneři se budou snažit podporovat Deutsche Post DHL ve snaze o ochranu
klimatu a to prostřednictvím produktů a služeb, které dodávají (například tím, že poskytnou příslušné údaje
týkající se ochrany klimatu). V této souvislosti také očekáváme, že naši dodavatelé vezmou v úvahu ochranu
klimatu v rámci své vlastní obchodní činnosti, například tak, že si stanoví vlastní cíle vedoucí k ochraně klimatu a
těchto cílů dosáhnou.

Dialog s obchodními partnery
Dodavatel je povinen o zásadách uvedených v Etickém kodexu tak, jak jsou výše detailně popsané informovat
své subdodavatele a další obchodní partnery, kteří se podílejí na dodávce výrobků a služeb popsaných v
hlavní smlouvě. Dodavatel je povinen své subdodavatele a obchodní partnery
motivovat k tomu, aby dodržovali stejné standardy.

Dodržování Etického kodexu pro dodavatele
Skupina Deutsche Post DHL si vyhrazuje právo na základě oznámení doručeného v přiměřeném předstihu
kontrolovat dodržování podmínek Etického kodexu pro dodavatele. Skupina Deutsche Post DHL vyzývá své
dodavatele k tomu, aby zavedli své vlastní závazné zásady etického chování.
Za účelem dodržení smluvních podmínek vyzve dodavatel vlastní sub‐dodavatele k dodržování stejných etických
standardů, lidských práv, standardů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí
tak, jak jsou uvedeny v této dohodě.
Jakékoliv porušení povinností stanovených v tomto Etickém kodexu pro dodavatele je považováno za
podstatné porušení smlouvy ze strany dodavatele.

