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Kodex chování v obchodním styku pro dodavatelský řetězec 

1. Úvod 

Od všech svých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a dalších osob pracujících naším 
jménem očekáváme, že budou za všech okolností dodržovat zákony a jednat eticky a poctivě, jak je 
uvedeno v Kodexu chování v obchodním styku společnosti Keller Code of business conduct | Keller 
Group plc. Stejná očekávání máme i od svého dodavatelského řetězce. Naším cílem je zajistit, 
abychom společným úsilím zvládli pro obě strany vybudovat udržitelný obchodní vztah. 
Společnost Keller vyžaduje, aby se její dodavatelé řídili principy uvedenými v tomto Kodexu chování 
v obchodním styku pro dodavatelský řetězec společnosti Keller („Kodex pro dodavatelský řetězec“) a 
jednali v naprostém souladu se všemi platnými právními předpisy. Tento Kodex pro dodavatelský 
řetězec překračuje hranice dodržování platných právních předpisů a čerpá přitom z mezinárodně 
uznávaných standardů zaměřených na posílení společenské a environmentální odpovědnosti. Pokud 
se objeví nesoulad mezi standardy a zákonnými povinnostmi, použije se přísnější norma, a to v 
souladu s platnými právními předpisy. 

Tento Kodex pro dodavatelský řetězec popisuje, co společnost Keller očekává od chování v rámci 
svého dodavatelského řetězce, co se týče pracovních podmínek a lidských práv, ochrany zdraví a 
bezpečnosti, ochrany životního prostředí, etiky a postupů při řízení. 

Společnost Keller podporuje iniciativu UN Global Compact a jejím cílem je dodržovat těchto 10 zásad 
v oblastech boje proti korupci, ochrany životního prostředí, lidských práv a pracovních podmínek. Od 
dodavatelů z našeho dodavatelského řetězce očekáváme, že sami vyzvou svůj vlastní dodavatelský 
řetězec a budou s ním pracovat na zajištění, aby také pracoval na dodržování zásad iniciativy UN 
Global Compact (www.unglobalcompact.org). Zásady obsažené v Kodexu chování v obchodním styku 
společnosti Keller a v tomto Kodexu pro dodavatelský řetězec vycházejí z iniciativy UN Global 
Compact (www.unglobalcompact.org), úmluv Mezinárodní organizace (Conventions and 
Recommendations (ilo.org)), Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů 
(Universal Declaration of Human Rights | United Nations) a Úmluvy OSN o právech dítěte 
(https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx). 

 
2. Udržitelnost 

Závazek společnosti Keller vůči udržitelnosti zahrnuje efektivní využívání zdrojů, respekt k životnímu 
prostředí a bezpečná a zdravá pracoviště. 

Společnosti v dodavatelském řetězci musí: 

 dodržovat všechny místní i národní právní předpisy upravující ochranu zdraví a bezpečnost 
a oborové požadavky; 

 dodržovat všechny místní i národní právní předpisy na ochranu životního prostředí; 
 řídit své provozy tak, aby minimalizovaly negativní dopad na životní prostředí a své okolí; 
 zajišťovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro své zaměstnance, včetně školení, 

pracovních postupů a osobních ochranných prostředků; 
 dodržovat všechny platné právní předpisy upravující ochranu zdraví a bezpečnost na 

pracovišti; 
 zavést a udržovat systém nebo program řízení, který vybízí k neustálému zlepšování v 

oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti. 

3. Etika a zákonné požadavky 

Společnost Keller podniká eticky a v souladu se zákonem. Od společností ve svém dodavatelském 
řetězci očekává, že budou podnikat stejným způsobem. 

3.1 Protikorupční zákony 

https://www.keller.com/how-we-work/code-business-conduct
https://www.keller.com/how-we-work/code-business-conduct
http://www.unglobalcompact.org/
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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Zdůrazňujeme důležitost dodržování všech místních i národních právních předpisů a vyvarování se 
všech forem korupce, úplatkářství či jiné neetické činnosti. Od společností v dodavatelském řetězci 
jednajícím naším jménem očekáváme, že: 

 nás předem budou informovat o případném vztahu s jakýmkoli ředitelem, vedoucím 
pracovníkem nebo zaměstnancem společnosti Keller nebo s osobou spolupracující se 
společností Keller, který by mohl představovat střet zájmů;  

 budou dodržovat všechny platné antimonopolní a soutěžní zákony; 
 budou dodržovat všechny protiúplatkářské a protikorupční zákony, včetně britského zákona 

o úplatkářství z roku 2010 (UK Bribery Act 2010) a zákona USA o korupčních praktikách v 
zahraničí (Foreign Corrupt Practices Act) a podobných zákonů, a budou mít zavedené 
přiměřené zásady a spolehlivé postupy určené k prevenci úplatkářství a korupce; 

 povedou úplné, přesné a spolehlivé záznamy o všech záležitostech týkajících se jejich 
obchodního vztahu se společností Keller a na vyžádání předloží kopie příslušných 
záznamů; 

 budou chránit důvěrné informace společnosti Keller a podniknou všechny přiměřené kroky k 
tomu, aby nedocházelo k jejich zveřejnění, ztrátě, krádeži, poškození nebo neoprávněnému 
užití. 

Společnosti v dodavatelském řetězci nesmějí: 

 navázat žádný vztah s ředitelem, vedoucím pracovníkem ani zaměstnancem společnosti 
Keller ani osobami pracujícími pro společnost Keller, ať už finanční či jiný, který by mohl být 
v rozporu nebo by se mohl jevit jako v rozporu s povinností dané osoby jednat v nejlepším 
zájmu společnosti Keller; 

 podílet se na jakékoli formě úplatkářství nebo nabízet jakékoli odměny řediteli, vedoucímu 
pracovníkovi nebo zaměstnanci společnosti Keller nebo rodině či přátelům takové osoby za 
účelem získání, zachování nebo ovlivnění zakázek od společnosti Keller; 

 poskytovat jakékoli osobní výhody (např. platby a/nebo půjčky včetně drobných darů 
poskytovaných po delší dobu) úředním osobám; 

 přijmout nebo dát cokoli hodnotného, pokud by bylo možné předpokládat, že to bude mít 
dopad na obchodní rozhodnutí nebo transakce, zejména přijmout cokoli hodnotného od 
vedení nebo zaměstnance společnosti Keller nebo dát cokoli hodnotného vedení nebo 
zaměstnanci společnosti Keller. 

3.2 Boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu 

Společnost Keller se zavázala přísně dodržovat všechny platné právní předpisy upravující boj proti 
praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CFT). Od společností v dodavatelském řetězci 
očekáváme, že se při jednání naším jménem nebudou podílet na činnosti, která by mohla potenciálně 
vést k praní špinavých peněz, ani na žádných jiných nelegálních praktikách, zejména: 

 se vědomě nezapojí ani se nepokusí zapojit do žádné transakce, která zahrnuje výnosy z 
nezákonné činnosti; 

 budou v dobré víře plnit povinnosti vyplývající z platných předpisů AML/CFT a neprodleně 
nám nahlásí případná podezření týkající se praní peněz nebo financování terorismu; 

 nebudou obchodovat s určenými fyzickými a právnickými osobami (např. osobami 
podezřelými z terorismu nebo obchodníky s drogami), na které se vztahují mezinárodní 
hospodářské sankce. 

3.3 Ochrana a zabezpečení osobních údajů 

Společnosti v dodavatelském řetězci musí: 

 zajistit, aby důvěrné informace společnosti Keller byly vedeny v přísné důvěrnosti, a 
podniknout všechny přiměřené kroky k tomu, aby nedošlo k jejich zveřejnění, ztrátě, krádeži, 
poškození nebo neoprávněnému užití; 

 chránit naše údaje a dodržovat všechny zákony, předpisy a pravidla týkající se ochrany 
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osobních údajů. 

4. Lidská práva a pracovní podmínky 

Od subjektů v dodavatelském řetězci společnosti Keller očekáváme, že budou respektovat lidská 
práva svých zaměstnanců a dodavatelů a jednat s nimi spravedlivě a v souladu s platnými právními 
předpisy. 

Společnosti v dodavatelském řetězci musí: 

 dodržovat všechny platné právní předpisy týkající se dětské práce; 
 stanovit pracovní dobu, výši mzdy a příplatek za práci přesčas v souladu se všemi platnými 

právními předpisy. Pracovníkům musí platit alespoň zákonnou minimální mzdu, nebo mzdu, 
která odpovídá místním oborovým standardům, a to podle toho, která mzda je vyšší; 

 zajistit, aby pracovní poměr mezi jejich pracovníky a dodavatelem byl zvolen dobrovolně a 
bez nátlaku a aby všichni pracovníci měli možnost pracovní vztah či práci ukončit po 
uplynutí přiměřené výpovědní lhůty v souladu se všemi platnými právními předpisy; 

 dodržovat všechny platné právní předpisy týkající se obtěžování a zneužívání zaměstnanců; 
 zaměstnávat pracovníky na základě jejich schopnosti vykovávat práci, nikoli na základě 

jejich osobních vlastností či přesvědčení (včetně rasy, barvy pleti, pohlaví, etnického 
původu, státní příslušnosti, náboženského vyznání, sexuální orientace, věku, zdravotního 
postižení, mateřství či rodinného stavu); 

 umožňovat svobodu sdružování. Pracovníci musí mít možnost vstupovat do spolků dle 
svého vlastního uvážení a musí mít svobodu kolektivního vyjednávání, pokud jim toto právo 
přisuzují místní zákony; 

 mít přiměřené zásady a spolehlivé systémy pro prevenci používání nezákonně či neeticky 
získávaných materiálů, zejména zásady a systémy k nákupu oceli, cementu a betonu z 
vhodných zdrojů, a na vyžádání bez zbytečného odkladu předložit podklady týkající se 
dodavatelského řetězce pro tyto materiály společnosti Keller. 

Společnosti v dodavatelském řetězci nesmějí: 

 využívat žádnou nucenou ani dětskou práci, 
 vystavovat své zaměstnance psychickému, verbálnímu, sexuálnímu ani fyzickému 

obtěžování či jiné formě zneužívání. 

5. Dodržování kodexu 

Společnost Keller si vyhrazuje právo hodnotit a monitorovat soulad svých dodavatelů s tímto 
Kodexem pro dodavatelský řetězec. Od dodavatelů, kteří kodex poruší, se očekává, že přijmou 
nápravná opatření. V opačném případě již nebude zvažována další spolupráce. Případná porušení 
tohoto Kodexu pro dodavatelský řetězec mohou ohrozit obchodní vztah dodavatele se společností 
Keller, včetně případného ukončení spolupráce. 

Společnosti v dodavatelském řetězci musí: 

 dodržovat při poskytování produktů a služeb společnosti Keller všechny platné právní 
předpisy; 

 zavádět systémy a ochranná opatření pro zajištění souladu s platnými právními předpisy a 
zásadami uvedenými v tomto Kodexu pro dodavatelský řetězec, včetně zásad, školení a 
mechanismů monitoringu a kontroly; 

 uplatňovat tyto či obdobné zásady v rámci dodavatelského řetězce, s nímž spolupracují při 
poskytování zboží a služeb společnosti Keller. 

6. Nebojte se promluvit 
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Dodavatelé a obchodní partneři mohou hlásit podezření z porušování tohoto Kodexu pro 
dodavatelský řetězec nebo otázky, které se ho týkají, na adresu: 

secretariat@keller.com 

Bude-li nezbytný externí anonymní kontakt, dodavatelé a obchodní partneři se mohou obrátit na: 

Nahlášení incidentu a aktualizace (safecall.co.uk) 

7. Doplňující informace 

Kodex chování v obchodním styku společnosti Keller 

8. Historie změn dokumentu 

Stav zásad: KONEČNÉ ZNĚNÍ 

Datum vydání: 1. 12. 2021 

Verze: 1.0 

Vlastník zásad: Tajemník společnosti ze skupiny a právní 
poradce 

Datum revize: 30. 8. 2022 
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