Metrostav a.s.

Prohlášení dodavatele k plnění principů společenské odpovědnosti

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K PLNĚNÍ PRINCIPŮ SPOLEČENSKÉ
ODPOVĚDNOSTI
Toto prohlášení je součástí smluv uzavíraných mezi spol. Metrostav a. s. a dodavateli zboží nebo služeb.
Dodavatel se zavazuje dodržovat požadavky na společenskou odpovědnost vycházející z normy SA8000:2014 a
Etického kodexu Skupiny Metrostav (http://www.metrostav.cz/cz/profil/eticky_kodex) zejm. je povinen:
1. Dodržovat obecně závazné právní předpisy.
2. Nevyužívat ani nepodporovat dětskou práci. Mladistvé osoby zaměstnávat pouze za podmínek, které stanoví
příslušné právní předpisy.
3. Nevyužívat ani nepodporovat žádnou podobu nucené práce. Nepožadovat od zaměstnanců složení zálohy
nebo osobních dokladů do zástavy jako podmínku zahájení pracovního vztahu nebo jako vynucení dalšího
výkonu práce.
4. Usilovat o identifikaci, odstranění či alespoň minimalizaci rizik na pracovišti. Určit svého odpovědného
zástupce pro oblast BOZP. Zajišťovat a evidovat školení v oblasti BOZP a PO pro všechny zaměstnance.
Zaměstnancům poskytovat důstojné pracovní prostředí.
5. Respektovat právo zaměstnanců na zakládání odborových a jiných zaměstnaneckých organizací. Usilovat o
dialog se zástupci zaměstnanců a v žádném případě nevyvozovat z těchto jejich aktivit disciplinární opatření.
6. Zabránit jakékoliv formě diskriminace v pracovněprávních vztazích. Při přijímání zaměstnanců, jejich
odměňování či povýšení uplatňovat rovný přístup založený výhradně na pracovních schopnostech, nikoli na
věku, pohlaví, etnickém původu či sexuální orientaci apod.
7. Neuplatňovat ani nepodporovat žádné formy psychického či fyzického nátlaku vůči zaměstnancům.
8. Dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů, které upravují pracovní dobu.
9. Zaměstnance odměňovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Neuplatňovat srážky ze mzdy, které by
nebyly v souladu s příslušnými právními předpisy. Neuzavírat takové pracovní poměry, které by obcházely
pracovněprávní předpisy a systém sociálního zabezpečení.
10. Řádně účtovat veškeré ekonomické transakce. Podávat pravdivé údaje o stavu hospodaření. Poctivě a včas
odvádět daně a platby na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a další povinné platby.
11. Netolerovat korupci, úplatkářství ani nekalou soutěž. Přímo ani nepřímo neposkytovat ani nepřijímat žádné
platby či jiné odměny, které by měly vést k jednání v rozporu s právními předpisy či etickými pravidly.
Spolupracovat pouze s osobami, u kterých neexistuje zdánlivý ani skutečný střet zájmů a finanční prostředky,
jimiž disponují, pocházejí z legitimních zdrojů.
12. Dbát na bezpečnost informací a ochranu dat.
13. Usilovat o minimalizaci negativních dopadů stavební nebo jiné podnikatelské činnosti na životní prostředí.
Dodavatel bude se spol. Metrostav a. s. spolupracovat při sledování souladu jeho činnosti s výše uvedenými
požadavky a neprodleně a v úplnosti ji informovat o obchodních vztazích s dalšími dodavateli, které budou
důležité z hlediska jejich plnění. V případě zjištěné neshody dodavatel identifikuje příčinu problému, přijme
příslušná opatření k zajištění nápravy a poskytne neprodleně spol. Metrostav a. s. veškeré potřebné informace a
podklady o přijatých opatřeních.
Dodavatel dále bere na vědomí, že dodržování Etického kodexu Skupiny Metrostav (Kodex) je nejen povinností
dodavatele, zaměstnanců dodavatele, ostatních zástupců dodavatele a dalších subjektů, které použil při plnění
smlouvy, ale také povinností zaměstnanců a ostatních zástupců spol. Metrostav. V případě důvodného podezření
z porušení Kodexu, je dodavatel povinen upozornit příslušného zástupce (pracovníka) spol. Metrostav a. s. na
nepřijatelnost jeho chování a zároveň informovat jeho nadřízeného nebo příslušného ředitele nebo jiného
vedoucího zaměstnance divize/centrály. Odvetné kroky vůči komukoliv, kdo upozornil na porušování Kodexu
nebo napomáhal jej odhalit, jsou nepřípustné.
O porušení Kodexu může dodavatel informovat spol. Metrostav i prostřednictvím Etické linky Skupiny Metrostav
(http://www.metrostav.cz/cz/profil/eticka_linka). Etická linka však není určena k řešení problémů v rámci běžného
obchodního styku, včetně reklamačních případů. Není určena pro nahlašování mimořádných událostí (například
požárů, nehod, živelných katastrof) spadajících do kompetence policie, záchranné služby, hasičů, nebo jiných
veřejných integrovaných záchranných složek.
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