
 

 

 
 
 
 

Kodex chování 
pro obchodní partnery Arriva 

 
 
 
 
 

 

1    Účel 
 

V tomto Kodexu chování pro obchodní partnery definuje Arriva Group své požadavky a principy pro 

své obchodní vztahy s obchodními partnery, obzvláště ty související s dodržováním etických 

standardů, platných zákonů a také integrity. Protože Arriva Group je součástí Deutsche Bahn Group, 

tento Kodex chování je konzistentní s Kodexem chování pro obchodní partnery DB. Obchodní 

partneři jsou všechny společnosti mimo Arriva Group, kteří společnosti Arriva Group dodávají zboží 

a služby. To mohou být například dodavatelé, poradci, agenti, subdodavatelé našich dodavatelů, jiní 

poskytovatelé zboží a služeb, atd. Arriva Group od svých obchodních partnerů očekává, že budou 

implementovat principy stanovené v Kodexu chování pro obchodní partnery Arriva ve svých 

organizacích po celém světě a dodržovat je. 
 

 

2    Principy kodexu chování 
 

Arriva Group se zavazuje k udržitelnosti a zavázala se Organizaci spojených národů, že bude 

dodržovat 10 principů programu UN Global Compact. Komerční úspěch a sociálně odpovědné 

kroky se navzájem nevylučují – ve skutečnosti jsou navzájem závislé. Udržitelné a odpovědné 

chování vidíme jako důležitý základ pro obchodní vztahy s našimi obchodními partnery. Od našich 

obchodních partnerů proto očekáváme, že 
 

▪ budou provádět svoje obchodní aktivity s integritou, tj. především dodržovat zákony, které 

pro ně platí, například lidská práva včetně základních pracovněprávních standardů 

Mezinárodní organizace práce (ILO) a zákonů proti korupci a kartelům, o konkurenci, o 

ochraně osobních údajů a ochraně životního prostředí, a 
 

▪ budou pracovat na tom, aby zajistili, že principy stanovené tímto Kodexem chování pro 

obchodní partnery budou respektovat i jejich vlastní obchodní partneři, a patřičně to 

propagovat a 
 

▪ budou jednat čestně, odpovědně a férově. 
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3    Firemní společenská odpovědnost našich obchodních partnerů 
 

Jsme přesvědčeni, že společenská odpovědnost je klíčovým faktorem pro dlouhodobý úspěch naší 

společnosti a současně neoddělitelným prvkem našeho firemního řízení, založeného na hodnotách. 

Proto od našich obchodních partnerů očekáváme, že své chování přizpůsobí následujícím 

principům: 
 

Lidská práva 
 

Naši obchodní partneři respektují běžně přijímaná lidská práva. 
 

Dětská práce 
 

Naši obchodní partneři zcela odmítají dětskou práci a dodržují platná ustanovení zákazu dětské 

práce (úmluvy ILO č. 138 a 182). 
 

Nucená práce 
 

Naši obchodní partneři mají zakázáno používat či tolerovat, a to v jakékoli podobě, otrockou 

práci, nucenou nebo nevolnickou práci, práci sloužící k umořování dluhu, obchod s lidmi nebo 

nedobrovolnou práci. Musejí zajistit, aby zaměstnanci nebyli vystaveni nelidskému ani 

ponižujícímu zacházení, tělesným trestům atd. (úmluvy ILO č. 29 a č. 105). 
 

Rovnost příležitostí / diverzita 
 

Naši obchodní partneři ve svých firmách propagují diverzitu a netolerují diskriminaci personálu v 

zaměstnání či povolání (úmluvy ILO č. 100 a 111). 
 

Svoboda sdružování / právo na kolektivní vyjednávání 
 

Obchodní partneři Arriva Group respektují svobodu sdružování a vytváření zájmových skupin a 

brání práva svých zaměstnanců ve svém oboru podnikání. Také respektují práva pracovníků na 

svobodnou volbu jejich vlastních zástupců a na kolektivní vyjednávání (úmluvy ILO č. 87 a 98). 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Bezpečnost lidí má nejvyšší prioritu a je pro naše obchodní partnery klíčovou hodnotou. Naši 

obchodní partneři poskytují bezpečné a zdravé pracovní prostředí, bezpečnostní školení a také 

zajišťují bezpečnost svých produktů a služeb. Kromě toho minimalizují nebo eliminují, kde je to 

rozumně možné, veškeré zdroje nebezpečí na pracovišti a dělají to na základě obecné úrovně 

znalostí o zdraví a bezpečnosti v příslušném oboru. 
 

Ochrana životního prostředí 
 

Naši obchodní partneři dodržují ekologické normy, které pro ně platí, a považují za svůj závazek 

řídit se principy udržitelného podnikání a ochrany životního prostředí, protože to vnímají jako 

ukazatel firemních hodnot. Podnikají účinné kroky, které odrážejí smysl pro odpovědnost za 

životní prostředí.
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Platy 
 

Naši obchodní partneři odměňují svůj personál adekvátně a v souladu s platnými zákony a 

oborovými standardy. 
 

Pracovní doba 
 

Naši obchodní partneři dodržují platné zákony a oborové standardy. 
 

Zaměstnanecký poměr 
 

Kde je to možné, práce musí být prováděna na základě řádné pracovní smlouvy, v souladu 

se zákony daného státu a oborovými standardy. 
 

Ochrana osobních údajů 
 

Naši partneři dodržují všechny platné zákony na ochranu osobních údajů, obzvláště u 

zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků. 
 

 

4    Zákaz korupce 
 

Arriva Group netoleruje žádnou formu korupce a jiných neférových obchodních praktik. 

Transparentnost a otevřenost jsou pro Arriva Group zásadními požadavky k zajištění důvěry a 

důvěryhodnosti v podnikání a při naší spolupráci s obchodními partnery. 
 

Korupce 
 

Naši obchodní partneři netolerují žádnou formu korupce ani hospodářské kriminality páchané 

jejich vlastními zaměstnanci nebo zaměstnanci v dodavatelském řetězci apod. 
 

Poradci / agenti / makléři 
 

Jakákoli odměna vyplácená poradcům, agentům, makléřům a/nebo jiným prostředníkům 

nesmí sloužit k poskytování nespravedlivých výhod obchodním partnerům, zákazníkům a 

dalším třetím stranám. Naši obchodní partneři si vybírají své poradce, agenty, makléře a další 

prostředníky pečlivě a na základě řádných výběrových kritérií. 
 

Střet zájmů 
 

Naši obchodní partneři se vyhýbají střetu zájmů, který může vést k riziku korupce. 
 

Pozvání a dárky 
 

V souvislosti se svými obchodními aktivitami pro Arriva Group naši obchodní partneři přijímají 

a nabízejí pozvání, pouze pokud jsou přiměřené, nesouvisí s očekáváním jakýchkoli 

nesprávných výhod na oplátku nebo jiného přednostního zacházení a neporušují platné zákony 

(obzvláště protikorupční zákony). Totéž platí pro přijímání nebo dávání jakýchkoliv dárků nebo 

jiných protihodnot či zvýhodnění jakéhokoli druhu.
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Chování k veřejným činitelům 

 

Naši obchodní partneři netolerují žádnou formu nezákonných hmotných či nehmotných 

výhod (ani jejich nabízení) veřejným činitelům nebo osobám ve srovnatelném postavení 

(bez ohledu na to, zda jsou poskytovány přímo nebo nepřímo prostřednictvím třetích 

stran). 
 

Politické strany 
 

Naši obchodní partneři nebudou také tolerovat jakékoli nezákonné hmotné či nehmotné 

výhody jakéhokoli druhu pro politické strany, pro jejich zástupce nebo pro osoby v politických 

úřadech nebo do nich kandidující. 
 

Dary/ sponzorství 
 

Naši obchodní partneři mohou dávat dary jen na základě dobrovolnosti a nikoliv v očekávání 

jakýchkoli výhod na oplátku. Sponzorování jednotlivců, skupin nebo organizací se nesmí používat 

k získání nezákonných obchodních výhod. 
 

Praní špinavých peněz a financování terorismu 
 

Naši obchodní partneři přijímají ve svých firmách vhodná opatření k prevenci praní 

špinavých peněz a financování terorismu. 
 

 

5    Chování našich obchodních partnerů v konkurenčním prostředí 
 

Arriva Group se vždy snaží jednat jako férový a odpovědný hráč na trhu a totéž očekává od svých 

obchodních partnerů. 
 

Konkurence a kartely 
 

Naši obchodní partneři dodržují všechny příslušné protikartelové zákony. Obzvláště neuzavírají 

dohody a ujednání, které by měly vliv na ceny, podmínky, strategie nebo zákaznické vztahy, 

obzvláště v souvislosti s účastí ve výběrových řízeních. Totéž platí pro výměnu konkurenčně 

citlivých informací nebo jakékoli jiné chování, které nezákonně omezuje nebo může omezit 

konkurenci. 
 

Kontrola dovozu a vývozu 
 

Obzvláště v souvislosti s globálními obchodními aktivitami naši obchodní partneři zajišťují 

dodržování všech platných zákonů upravujících dovoz a vývoz zboží, služeb a informací a také 

všechna platná embarga a sankce. 
 

 

6    Dodržování Kodexu chování pro obchodní partnery Arriva 
 

Dodržování 
 

Naši obchodní partneři musí zajistit, aby principy stanovené v tomto Kodexu chování pro 

obchodní partnery Arriva byly dodržovány.
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Hlášení pro Arriva Group 

 

Naši obchodní partneři využívají příležitosti hlásit trestné činy, které byly spáchány při jejich 

obchodních aktivitách pro Arriva Group a které mohou mít na Arriva Group dopad. 
 

Ochrana informátorů 
 

Naši obchodní partneři netolerují žádnou odplatu vůči osobám, které nahlásí porušení 

principů stanovených tímto Kodexem chování pro obchodní partnery Arriva. Každý obchodní 

partner firmy Arriva může podat podnět, pokud se domnívá, že jsou tyto zásady porušovány 

nebo hrozí jejich porušení. Podněty lze podat důvěrně prostřednictvím důvěrné telefonní 

schránky Arriva Group na čísle 0800 587 7580  

(nebo mimo Velkou Británii na čísle 00 44 191 528 5322) nebo e-mailem na 

inconfidence@arriva.co.uk. 
 

Dodavatelský řetězec 
 

Naši obchodní partneři si vybírají dodavatele, které si udržují v souvislosti se svými obchodními 

aktivitami pro Arriva Group, poctivě, sdělují jim principy stanovené tímto Kodexem chování pro 

obchodní partnery Arriva nebo odpovídající principy a propagují dodržování těchto principů ze 

strany dodavatelů. 
 

Důsledky 
 

Arriva Group klade důraz na to, aby obchodní vztahy s jejími obchodními partnery byly založeny 

na spolupráci. Za menší porušení tohoto Kodexu chování pro obchodní partnery Arriva tedy 

obchodní partner většinou dostane možnost v přiměřené době podniknout nápravné kroky, 

pokud je obchodní partner v zásadě ochoten takové porušení napravit a situaci zlepšit. Za 

závažná porušení (obzvláště v případě spáchaných trestných činů) si Arriva Group vyhrazuje 

právo uplatnit proti příslušnému obchodnímu partnerovi adekvátní sankce. To může také vést k 

okamžitému ukončení tohoto obchodního vztahu a k uplatnění nároků na odškodnění a dalších 

práv. 
 

 

7    Kde najít další informace 
 

V případě nejistoty nebo otázek kontaktujte Arriva Group Compliance na 

supportc@arriva.co.uk. 
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