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PŘEDMLUVA

Společnost INEOS je odhodlána podnikat jako odpovědná 
korporátní společnost a dodržovat všechny platné 
místní, národní i mezinárodní zákony. Naším cílem je 
zaujímat vůdčí postavení v našem odvětví a neustále svou 
výkonnost zlepšovat, ovšem při tom nás nic nepřinutí 
ustoupit od našich standardů týkajících se prostředí, zdraví 
či bezpečnosti.

Společnost INEOS očekává, že její dodavatelé budou 
dodržovat příslušné zákony a budou se řídit mezinárodně 
uznávanými standardy v oblasti životního prostředí, 
sociální oblasti a správy věcí veřejných (ESG), včetně těch, 
které jsou stanoveny v našem kodexu chování a zásadách 
BOZP.

Tento kodex chování dodavatele nám pomáhá dodržet 
náš závazek tím, že definuje a shrnuje, co očekáváme od 
svých dodavatelů, dceřiných a přidružených společností 
dodavatelů, jejich subdodavatelů nebo dodavatelů 
a zástupců dalších obchodních partnerů, bez ohledu 
na místo působení nebo profil ve vztahu k následujícím 
kategoriím:

• zdraví a bezpečnost,
• ochrana životního prostředí,
• pracovní a lidská práva,
• etické a spravedlivé obchodní postupy.

Od vás jako dodavatele společnosti INEOS a součásti 
našeho dodavatelského řetězce očekáváme, že budete 
podnikat v souladu s hodnotami a zásadami uvedenými 
v tomto kodexu chování dodavatele, vždy v plném souladu 
se všemi příslušnými zákony a předpisy, a že si své 
vlastní dodavatele a protistrany vyberete odpovídajícím 
způsobem.

Přijetím práce pro společnost INEOS nebo spolupráce s ní 
se dodavatelé zavazují tento kodex chování dodavatele 
dodržovat. Společnost INEOS si vyhrazuje právo provádět 
audity a hodnocení, aby ověřila vaše dodržování tohoto 
kodexu chování dodavatele. 

Chování nekonzistentní nebo v rozporu s tímto kodexem 
chování dodavatele může mít za následek pozastavení 
nebo ukončení podnikání se společností INEOS. Jakýkoli 
rozpor s tímto kodexem chování dodavatele nebo jeho 
porušení lze nahlásit přímo vaší kontaktní osobě ve 
společnosti INEOS nebo důvěrně na adrese: procurement.
feedback@ineos.com

NAŠÍM CÍLEM JE ZAUJÍMAT 
VŮDČÍ POSTAVENÍ V NAŠEM 
ODVĚTVÍ A NEUSTÁLE SVOU 
VÝKONNOST ZLEPŠOVAT, 
OVŠEM PŘI TOM NÁS NIC 
NEPŘINUTÍ USTOUPIT 
OD NAŠICH STANDARDŮ 
TÝKAJÍCÍCH SE PROSTŘEDÍ, 
ZDRAVÍ ČI BEZPEČNOSTI.   
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ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Zdraví a bezpečnost mají pro společnost INEOS zásadní 
význam. Dodavatelé musí zajistit a udržovat bezpečné 
pracovní prostředí a podporovat rozumné postupy 
v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti.

• Ochrana zdraví při práci, bezpečnost a prevence 
nebezpečí
Všem zaměstnancům a dodavatelům na místě musí 
být zajištěno bezpečné a zdravé pracovní prostředí 
v souladu s příslušnými zákony a předpisy s cílem 
vytvořit pracovní prostředí bez nehod a úrazů 
a předcházet vzniku nemocí z povolání a zdravotních 
problémů spojených s jejich činnostmi.

• Nouzové řízení
Dodavatelé musí identifikovat a zhodnotit potenciální 
nouzové situace. Pro každou situaci dodavatelé 
vypracují a zavedou nouzové plány a postupy reakce, 
které minimalizují poškození života, životního prostředí 
a majetku.

• Hygienická zařízení, stravování a ubytování
Dodavatelé poskytnou zaměstnancům a dodavatelům 
na místě přiměřeně přístupná hygienická zařízení 
a případně čisté a bezpečné ubytování, stolování, 
přípravu jídel a skladovací zařízení. 

• Komunikace a školení
Zaměstnanci a dodavatelé na místě musí být 
odpovídajícím způsobem informováni o otázkách 
zdraví a bezpečnosti a musí jim být poskytnuto 
odpovídající školení v jejich místním jazyce, aby se 
minimalizovala zdravotní a bezpečnostní rizika.

• Pravidla pro záchranu života
Dodavatelé a další, kteří pracují jejich jménem, budou 
při práci v prostorách společnosti INEOS dodržovat 
7 pravidel pro záchranu života společnosti INEOS 
(www.ineos.com).



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Očekáváme, že naši dodavatelé budou dodržovat 
všechny příslušné zákony a předpisy týkající se životního 
prostředí a budou podnikat způsobem šetřícím zdroje. 
Dodavatelé musí během výrobních, distribučních 
a přepravních procesů identifikovat rizika a dopad 
životního cyklu svých výrobků na životní prostředí.

• Efektivita zdrojů
Dodavatelé budou snižovat spotřebu energie, 
vody a přírodních zdrojů tím, že zavedou ochranná 
a náhradní opatření.

• Nakládání s odpadními vodami a emisemi do 
ovzduší
Dodavatelé zavedou systematický přístup k identifikaci, 
kontrole a redukci odpadních vod a emisí do ovzduší 
produkovaných při jejich provozu.

• Likvidace odpadních materiálů
Dodavatelé zavedou systematický přístup k identifikaci, 
řízení, redukci a odpovědné likvidaci nebo recyklaci 
nebezpečných a zdravotně nezávadných materiálů.

• Prevence znečištění
Dodavatelé minimalizují spotřebu nebezpečných látek 
tím, že zavedou opatření ke snížení/nahrazení látek 
a prevenci znečištění.

• Bezpečné zacházení s materiály
Dodavatelé musí mít zavedeny systémy zajišťující 
bezpečné zacházení, používání, skladování, přepravu 
a likvidaci všech materiálů. 

• Povolení
Dodavatelé musí získat, udržovat aktuální a dodržovat 
veškerá požadovaná povolení k ochraně životního 
prostředí.

• Bezpečnostní a zdravotní rizika pro místní 
obyvatele
Dodavatelé musí systematicky a pravidelně 
vyhodnocovat dopad svých aktivit na místní obyvatele, 
včetně přepravy zboží.



PRACOVNÍ A LIDSKÁ PRÁVA

Společnost INEOS věří, že si všichni zaměstnanci 
zaslouží spravedlivé a etické pracoviště a musí být s nimi 
zacházeno důstojně a s respektem. Dodavatelé musí 
dodržovat nejvyšší standardy lidských práv.

• Boj proti diskriminaci, obtěžování a zneužívání
Dodavatelé nesmí diskriminovat žádného zaměstnance 
na základě rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, 
věku, národnostního nebo sociálního původu, 
sexuální orientace, pohlavní identity, rodinného 
stavu, zdravotního postižení, politické příslušnosti 
nebo členství v odborech při najímání a ostatních 
postupech v rámci zaměstnávání, jako jsou plat, 
povýšení, odměny, přístup ke školení, ukončení 
pracovního poměru a odchod do důchodu. Dodavatelé 
zajistí pracoviště bez obtěžování, tělesných trestů, 
nátlaku a zneužívání. Jakékoli hrozby nebo jiné formy 
zastrašování jsou zakázány. 

• Prevence nucených prací a obchodování s lidmi
Dodavatelé zajistí, aby byla veškerá práce dobrovolná. 
Pracovní smlouvy musí být zaměstnancům snadno 
srozumitelné a zaměstnanci by měli mít možnost 
ukončit pracovní poměr s přiměřenou výpovědní 
lhůtou. Nesmějí obchodovat s lidmi ani používat 
jakoukoli formu nucené, vázané, otrocké nebo 
vězeňské práce. Zaměstnanci by neměli odevzdávat 
žádné osobní identifikační doklady jako podmínku 
zaměstnání.

• Prevence dětské práce / práce nezletilých osob
Dodavatelé smí zaměstnávat pouze zaměstnance, kteří 
dosáhli věku alespoň 15 let nebo platného minimálního 
zákonného věku podle toho, který je vyšší. U osob 
mladších 18 let dodavatelé zjišťují přítomnost, sledují 
zdraví, pracovní podmínky, pracovní dobu a nesmí je 
přijmout na nebezpečné nebo jiné práce, které jsou 
ekonomicky vykořisťující, narušují vzdělání, případně 
jsou škodlivé pro zdraví, fyzický, duševní, duchovní, 
morální nebo sociální rozvoj. Legitimní učňovské 
programy na pracovišti pro vzdělávací účely jsou 
přijatelné, pokud jsou v souladu s článkem 6 nebo 7 
úmluvy MOP č. 138 o minimálním věku.

• Pracovní podmínky
Dodavatelé musí dodržovat všechny příslušné zákony, 
předpisy a/nebo kolektivní smlouvy, pokud jde 
o pracovní podmínky, pracovní dobu, dny odpočinku, 
mzdy a platy.

• Svoboda sdružování a kolektivního vyjednávání
Jak je zákonem povoleno, dodavatelé svobodně 
umožní zaměstnancům spolupracovat s ostatními 
a organizacemi podle jejich výběru a vyhledat 
zastoupení pro kolektivní vyjednávání. Dodavatelé 
umožní zaměstnancům vyjádřit své obavy ohledně 
pracovních podmínek nebo potenciálně nezákonných 
praktik bez hrozby odvetných opatření nebo 
obtěžování.



ETICKÉ A SPRAVEDLIVÉ  
OBCHODNÍ POSTUPY

Očekáváme, že naši dodavatelé budou podnikat 
spravedlivým a etickým způsobem a budou fungovat 
v plném souladu s mezinárodními, národními a místními 
zákony a předpisy, které se vztahují na jejich obchodní 
operace, a získají všechna potřebná povolení.

• Antimonopolní předpisy a hospodářská soutěž: 
Dodavatelé musí dodržovat antimonopolní předpisy 
a soutěžní právo.

• Mezinárodní obchod
Dodavatelé musí dodržovat předpisy týkající se 
mezinárodního obchodu a kontroly vývozu, jakož 
i embarga a sankce uvalené vnitrostátními nebo 
nadnárodními orgány či vládami.

• Úplatkářství a korupce
Dodavatelé se zdrží veškerých forem korupce, včetně 
vydírání a aktivního či pasivního úplatkářství, praní 
špinavých peněz a obchodování zasvěcených osob.

• Dary a pohoštění
Dodavatelé respektují, že zaměstnanci společnosti 
INEOS neposkytují ani nepřijímají žádné dary 
ani laskavosti, které by mohly ohrozit neutralitu 
nebo vyvolat pochybnosti o neutralitě rozhodnutí. 
Dodavatelé zajistí, aby platby, dary nebo jiné závazky 
vůči zákazníkům, státním úředníkům, subdodavatelům 
nebo dalším stranám, které jednají jejich jménem, byly 
v souladu s příslušnými zákony proti úplatkářství.

• Střety zájmů
Dodavatelé sdělí společnosti INEOS informace týkající 
se potenciálních nebo skutečných střetů zájmů v roli 
dodavatele společnosti INEOS.

• Duševní vlastnictví a důvěrnost
Dodavatelé nebudou využívat, zneužívat ani šířit 
duševní vlastnictví společnosti INEOS jakýmkoli 
způsobem, který by byl v rozporu s jejich konkrétním 
závazkem jako dodavatele společnosti INEOS.
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