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Etický kodex dodavatele 

 
Úvod 

Společnost Deutsche Telekom AG a její přidružené společnosti (dále jen 
“DTAG”) konají v souladu s jejich Etickým kodexem, Kodexem lidských práv 
a sociálních principů a AI Pravidly (Artificial Inteligence), které jsou 
dostupné na stránce  
https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility.  
Ve smyslu základních hodnot skupiny DTAG, které zahrnují závazky týkající 
se etiky v podnikání, jako i sociální a environmentální závazky, požaduje 
DTAG od Dodavatele dodržování Principů (tak, jako jsou definovány níže), 
připojených ke smlouvě, kterou mezi sebou uzavírají (dále též „Smlouva“). 
Dodavatel vynaloží maximální úsilí na implementaci těchto Principů v celém 
svém dodavatelském řetězci. Účelem Etického kodexu dodavatele není 
nahrazení zákonů a vykonávacích předpisů platných ve státě, kde 
dodavatelé skupiny DTAG vykonávají obchodní činnost. Záměrem kodexu 
je podpora a respektování těchto zákonů a vykonávacích předpisů a 
zabezpečení jejich plného a efektivního vykonávání.  

 

Principy 

1. Vztah mezi národním a mezinárodním právem  

Kromě dodržování ustanovení článků 1 až 6 níže, je Dodavatel povinen 
dodržovat též příslušné právní předpisy, regulatorní pravidla a smluvní 
povinnosti dohodnuté mezi Dodavatelem a DTAG (dále jen „Strany“). 
Povinnost podle předcházející věty zahrnuje též Zákon o korupčních 
praktikách v zahraničí (US Foreign Corrupt  Practices Act) a Zákon 
o podplácení (UK Bribery Act) v příslušných případech. Dodavatel je též 
povinen dodržovat všechny mezinárodní obchodní sankce (včetně embarg), 
ke kterým patří sankce na základě rezoluce schválené Bezpečnostní radou 
OSN podle Kapitoly VII Charty OSN a jakékoliv sankce uložené Evropskou 
unií. Strany souhlasí, že dodržování tohoto Etického kodexu dodavatele je 
základní smluvní povinností ve smyslu uzavřené Smlouvy. Dodavatel je 
povinen zabezpečit, aby jeho smluvní partneři a/nebo subdodavatelé byli 
též vázáni Principy tohoto Etického kodexu dodavatele, pokud jsou zahrnutí 
v poskytování plnění podle Smlouvy. 

 
2. Základní principy 

Dodavatel je povinen respektovat mezinárodně uznaná lidská práva 
a vyhnout se zavinění zneužití lidských práv jakýmkoliv způsobem. 
Dodavatel je též povinen respektovat lidskou důstojnost, soukromí a práva 
každého jednotlivce. Otroctví v jakékoliv formě je zakázané. Dodavatel se 
dále zavazuje dodržovat všechna pravidla stanovená Mezinárodní 
organizací práce (dále jen „MOP“).  
 

3. Pravidla společenské zodpovědnosti 

3.1 Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání  

Dodavatel je povinen dodržovat mezinárodně uznaná pravidla, např. 
Konvence Mezinárodní organizace práce a neporušovat příslušné národní 
právní předpisy. Dodavatel je povinen zabezpečit, aby se jeho zaměstnanci, 
zástupci a dočasní pracovníci mohli otevřeně vyjádřit k otázkám 
společnosti, týkajících se jejich pracovních podmínek. 
 
 
 

3.2  Dětská práce  

Dětská práce je přísně zakázaná. Dětská práce je definovaná 
v Mezinárodním programu na eliminaci dětské práce (ILO-IPEC) a v článku 
32 Dohody o právech dítěte (UNCRC). V případě, že je v prostorách 
Dodavatele nalezené pracující dítě, Dodavatel se zavazuje přijmout 

okamžitá opatření na zamezení této situace v souladu s nejlepšími zájmy 
dítěte.  
 

3.3 Diverzita a zákaz diskriminace  

Dodavatel je povinen zakázat a bojovat proti negativní diskriminaci na 
základě rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, náboženství, 
politických anebo jiných názorů, národnostního anebo sociálního původu, 
majetku, rodového anebo jiného statusu a zavazuje se podporovat diverzitu, 
rovnost příležitostí anebo zacházení v zaměstnání a povolaní. Dodavatel je 
povinen zacházet se svými zaměstnanci s respektem, bez použití násilí, 
psychického anebo fyzického nátlaku, jakékoliv formy zneužívání, 
obtěžování anebo hrozby takovýmto zacházením. 
 

3.4 Odměna za práci  

Dodavatel se zavazuje poskytovat odměnu za vykonanou práci v souladu 
s národními právními předpisy o minimální mzdě a vyhýbat se jakýmkoliv 
srážkám ze mzdy jako disciplinárním opatřením. V případě neexistence 
národních právních předpisů, má být odměna za práci ve výšce 
zabezpečující naplnění základních potřeb (Dohoda Mezinárodní 
organizace práce o postupu při určování minimální mzdy). Principy 
stanovování mzdy musí být zaměstnancům jasně oznámené bez 
zbytečného odkladu. Dodavatel nesmí přistoupit ke srážkám ze mzdy jako 
k disciplinárnímu opatření. 
 

3.5 Pracovní čas  

Pracovní čas, včetně přesčasů, musí být v souladu s příslušnými lokálními 
právními předpisy. V případě neexistence národních právních předpisů se 
budou aplikovat standardy MOP. Dodavatel se zavazuje respektovat právo 
jednotlivce na oddych a zabezpečit všem zaměstnancům právo na 
přiměřenou a placenu dovolenou.  
 

3.6 Bezpečnost a ochrana zdraví  

Dodavatel je povinen poskytnout svým zaměstnancům bezpečné 
a zdravotně nezávadné pracovní podmínky a tam, kde je to potřebné, 
implementovat efektivní programy na zlepšení pracovního prostředí. 
Dodavatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí na kontrolu rizik a vykonat 
potřebné preventivní opatření vůči nehodám a chorobám z povolání. 
Dodavatel je povinen poskytnout adekvátní a pravidelný trénink 
zaměstnanců o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví. Toto zahrnuje 
povinnost poskytnout a zabezpečit používání vhodných osobních 
ochranných prostředků. V případě, kdy Dodavatel poskytuje ubytování, je 
povinen zabezpečit, aby bylo čisté, bezpečné a splňující základní potřeby 
zaměstnanců, případně, tam, kde je to přiměřené, také jejich rodin. 
Dodavateli se doporučuje implementace Systému managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, založeného na mezinárodních 
standardech jako OHSAS 18001 anebo podobném systému. 
 
 

4. Pravidla ekologické zodpovědnosti 

4.1 Ochrana životního prostředí 

Dodavatel se zavazuje zaujmout preventivní postoj k ekologickým výzvám, 
podniknout aktivity na podporu větší zodpovědnosti vůči životnímu 
prostředí a podpořit rozvoj a šíření technologií nepoškozujících životní 
prostředí.  
Dodavatel je povinen dodržovat příslušné lokální a mezinárodní standardy 
ochrany životního prostředí a příslušné lokální právní předpisy, přičemž 
nejvyšší standard je dosažitelný implementací standardů ROHS a WEEE 
(blíže definováno v příslušné Smlouvě). 

https://www.telekom.com/en/corporate-responsibility
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Dodavatel je povinen minimalizovat svůj dopad na životní prostředí 
a zavazuje se implementovat opatření přispívající k ochraně životního 
prostředí.  
DTAG požaduje od Dodavatele dodržování předpisů oběhového 
hospodářství po dobu celého životního cyklu produktu: vytvoření koncepce, 
vývoj, produkce, přeprava, použití, likvidace a/anebo recyklace. Dodavatel 
bude minimalizovat anebo se snažit vyhnout nebezpečným vzdušným 
emisím, energetické spotřebě a emisím CO2. Dodavatel je povinen 
především vyvíjet produkty a služby s nízkou spotřebou energií a sníženými 
emisemi CO2 po dobu celého životního cyklu.  
Dodavatel je povinen získat a dodržovat všechna potřebná povolení a snažit 
se implementovat Systém environmentálního manažerství na základě 
mezinárodních standardů jako ISO 14001. 
 

4.2 Přírodní zdroje a nakládání s odpady  

Dodavatel se v zájmu snížení svého dopadu na životní prostředí zavazuje 
omezit používání materiálů a zdrojů při nákupu anebo produkci výrobků.  
Dodavateli se v zájmu zvýšení přehlednosti dodavatelského řetězce 
doporučuje sledovat zdroje minerálů pocházejících z konfliktních oblastí 
a přijmout opatření podporující tyto aktivity. Použití vzácných zdrojů se má, 
pokud je to možné, omezit. Odpady produkované činnostmi Dodavatele 
musí být identifikované, monitorované a manažerované. Dodavatel se musí 
snažit snižovat produkci odpadů. Nakládání s odpady musí být v souladu 
s příslušnými právními předpisy na ochranu životního prostředí.  
 
 

5. Zakázané obchodní praktiky 

5.1 Protikorupční pravidla 

Dodavatel je povinen zdržet se jakékoliv formy korupce anebo aktivit, které 
by za korupci mohli být považovány. 
Dodavatel nesmí nabídnout, přislíbit anebo poskytnout protiprávní benefity 
národním anebo mezinárodním veřejným činitelům, anebo osobám 
s rozhodovací pravomocí vykonávajícím činnost v soukromém sektoru 
výměnou za přednostní zacházení anebo příznivá rozhodnutí. To stejné platí 
i pro dary anebo pozvánky na obchodní pohoštění a akce.  
Dodavatel nesmí být otevřený příslibům anebo nabídkám výhod a zároveň 
je nesmí přijmout, pokud takovéto jednání může u strany poskytující výhody 
vytvořit anebo vytvoří dojem, že Dodavatel může být takovýmto způsobem 
ovlivněný ve svých obchodních rozhodnutích. Dodavatel zároveň nesmí 
výhody požadovat.  
Dodavatel se musí vyhýbat konfliktu zájmů, které můžou vést k nebezpečí 
korupce.  
Pokud je Dodavatel zároveň zákazníkem skupiny DTAG, nesmí z této 
skutečnosti získávat žádnou nečestnou výhodu a musí držet svoje nákupy 
a prodeje přísně oddělené. 
Dodavatel se zavazuje, že bude od svých ředitelů, manažerů, zaměstnanců, 
dodavatelů, přidružených společností, subdodavatelů a každého 
příslušného zástupce (dále jen „Třetí strany“) žádat:  
• respektování pravidel podle tohoto odstavce 5 a stejně tak pravidel 

uvedených v článku 1 (dále jen „Pravidla“) způsobem vhodným pro 
efektivní implementaci a udržování těchto pravidel;  

• aby  (i) Třetí strany zahrnuté v plnění v souladu se Smlouvou dodržovali 
Pravidla a aby (ii) každý prostředek používaný Třetími stranami, který je 
potřebný na plnění podle Smlouvy, byl v souladu s Pravidly.  

V zájmu zabezpečení souladu s Pravidly po dobu trvání Smlouvy, je 
Dodavatel povinen na vyžádání a kdykoliv poskytnout DTAG všechny 
potřebné podklady na prokázání dodržování Pravidel, přičemž se Dodavatel 
zavazuje bezodkladně po tom, jakmile se dozví anebo má důvod se 
domnívat, že došlo k porušení Pravidel přímo Dodavatelem anebo 
jakoukoliv Třetí stranou, o tomto informovat DTAG, stejně tak i informovat 
o nápravných opatřeních přijatých v zájmu dosažení souladu s Pravidly. 
Závažné porušení Pravidel může mít za následek využití práva na ukončení 
Smlouvy podle jejího ustanovení. 
 

5.2 Soutěž  

Dodavatel je povinen respektovat pravidla volné a férové soutěže ve všech 
obchodních vztazích, především ale nesmí porušovat jakékoliv předpisy 
soutěžního a/anebo antimonopolního práva.   
 

5.3 Sponzoring 

Jakékoliv sponzorování Dodavatelem musí být v souladu s aktuální 
legislativou.  
 

5.4 Příspěvky politickým stranám  

Dodavatel nesmí darovat peníze anebo přiznat jakýkoliv peněžitý benefit 
jakékoliv politické straně, pokud to nepovolují právní předpisy. 
 

5.5 Praní špinavých peněz 

Dodavatel je povinen přijmout všechna opatření na předcházení praní 
špinavých peněz ve své oblasti působení.  
 

5.6 Bezpečnost a ochrana dat a AI Pravidla 

Zpracování dat, algoritmy umělé inteligence stejně tak i používání dat musí 
být zdokumentované srozumitelným způsobem, zpřístupněné na požádání 
zákazníkovi a musí být v souladu s příslušnými zákony a vykonávacími 
předpisy, zvláštními ustanoveními právních předpisů upravujících ochranu 
dat a bezpečnost a se zvláštními ustanoveními upravujícími ochranu dat a 
bezpečnost, dohodnutými ve Smlouvě. Vývoj a použití umělé inteligence 
budou realizované v souladu se základnými hodnotami Evropské unie. 
Použití systémů umělé inteligence nesmí být diskriminační a musí být 
transparentní k uživatelům. Bezbariérový přístup je garantovaný.  
 
Dodavatel musí pro svoje systémy umělé inteligence jasně definovat, kdo je 
zodpovědný za příslušný systém a za příslušnou funkcionalitu umělé 
inteligence a musí zabezpečit podmínky pro okamžité zastavení anebo 
vypnutí svých systémů umělé inteligence oprávněným uživatelem (“nouzové 
vypnutí”). 
 

6. Kontrola a Sociální, Environmentální a Compliance audity  

V zájmu zabezpečení souladu s Principy, definovanými v tomto Etickém 
kodexu dodavatel, po dobu trvání Smlouvy je Dodavatel povinen na 
vyžádání bezodkladně dodat všechny podklady na prokázání tohoto 
souladu a je povinen informovat DTAG vždy, když se dozví anebo má důvod 
se domnívat, že došlo k porušení Principů přímo Dodavatelem anebo 
jakoukoliv Třetí stranou, o tomto informovat DTAG, stejně tak i informovat 
o nápravných opatřeních přijatých v zájmu dosažení souladu s Principy.  
V případě změn v právní a/anebo regulatorní oblasti, případně judikatury, 
ze kterých by mohlo vyplynout porušení Principů některou ze Stran, má 
DTAG právo zavést příslušná opatření, která je Dodavatel povinný 
dodržovat.  
 
V případě, kdy to není upravené ve Smlouvě, budou pro sociální, 
environmentální a compliance audity platit následující pravidla: DTAG 
a/anebo její pověřený zástupce jsou oprávnění vykonat kontrolní aktivity 
vůči Dodavateli a jeho subdodavatelům na efektivní zhodnocení, jestli se 
Dodavatel a subdodavatelé chovají v souladu s Principy. Předcházející 
zahrnuje právo DTAG a/anebo jejího oprávněného zástupce vykonat audit, 
včetně inspekcí přímo na místě, průzkum dotazníky a/anebo rozhovory 
s vybranými zaměstnanci v prostorách Dodavatele, na staveništích a/anebo 
jiných místech, ve kterých se vykonávají práce ve jménu Dodavatele. 
Dodavatel bere na vědomí, že DTAG má právo, pokud to bude považováno 
za potřebné, požadovat a získat dodatečné informace (např. EcoVadis/E-
TASC/samohodnocení). Na požádání DTAG se Dodavatel zavazuje 
informovat DTAG o opatřeních, přijatých  na zabezpečení souladu 
s Principy. V případě porušování Principů, musí být každé porušení 
oznámené DTAG a to spolu s plánem zlepšení, který musí být v řádném 
čase naplněný. 

 


