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Vážení obchodní partneři,
jako mezinárodní stavební společnost s více jak 150 lety zkušeností
s plánovaním, vývojem i realizací četných projektů a s rozsáhlými
zkušenostmi ve všech odvětvích stavebního průmyslu si u nás,
ve společnosti PORR, velmi dobře uvědomujeme významný vliv, který
máme.
S tímto vědomím přebíráme zodpovědnost i za dopad
našich firemních aktivit z hlediska ekonomických, sociálních a
environmentálních záležitostí. Způsob myšlení a jednání, plánování
a práce a komunikace i jednání s našimi partnery, který je z právního
a morálního hlediska bezchybný a udržitelný, je jednou z klíčových
priorit společnosti PORR.
V této souvislosti je pro nás důležité vymezit spolupráci s našimi
obchodními partnery v celém hodnotovém řetězci na základě
společných hodnot a postupů. Tento Kodex chování pro obchodní
partnery obsahuje naše závazné ekonomické, eticko–sociální
a ekologické minimální standardy. Zakládá se na Kodexu chování
pro naše zaměstnance a pěti zásadách společnosti PORR, kterými
jsou spolehlivost, solidarita, uznání, odhodlání a průkopnický
duch – ty tvoří základ firemní kultury společnosti PORR.
Konstruktivní a férová spolupráce vytváří základ pro existenci
udržitelných a úspěšných obchodních vztahů mezi společností
PORR a jejími obchodními partnery – to vyžaduje jasná pravidla,
která se partneři zavazují dodržovat. Z tohoto důvodu vyzýváme
všechny, kteří spolupracují se společností PORR nebo kteří
s námi chtějí obchodovat, aby dodržovali Kodex chování
obchodních partnerů a aby jednali zodpovedně v souladu
s ustanoveními uvedenými v tomto nařízení a se všemi místními
zákony a předpisy.
Děkuji Vám za podporu.
S pozdravem

Karl-Heinz Strauss
CEO

PORR. Kodex chování pro obchodní partnery. 11/2019

Úvod
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Úvod
Pověst společnosti PORR neustále roste více jak 150 let a tvoří
základ pro naše dlouhodobá a spolehlivá obchodní partnerství.
Na jedné straně je tento úspěch založený na našich závazných
pokynech zodpovědného jednání, které jsme vytvořili v Kodexu
chování zaměstnanců. Na druhé straně je též založený
na strategii celé skupiny zaměřené na udržitelnost
a na férových obchodních praktikách. Zodpovědné jednání a
ekonomický úspěch nejsou vzájemnými protiklady, naopak,
navzájem se podporují.
Společnost PORR je signatářem iniciativy OSN Global Compact,
největší iniciativy pro trvale udržitelnou hospodářsku činnost
na světě. V důsledku toho jsme se zavázali dodržovat deset
zásad, které obsahuje, a to v oblasti lidských práv, pracovních
norem, ochrany životního prostředí a boje proti korupci. Dále
je pro nás důležité, aby naše obchodní cíle byly v souladu s cíly
trvale udržitelného rozvoje (SDG – Sustainable Development
Goals) a mezinárodními lidskými právy.
Trvale udržitelná jednání a řízení jsou nevyhnutelná
pro strategii společnosti PORR a my chceme více začlenit náš
smysl pro zodpovědnost do našeho hodnotového řetězce.
S ohledem na to máme též určité požadavky na naše obchodní
partnery a jejich obchodní činnosti v takovém rozsahu, v jakém
se týkají společnosti PORR. Ti musí následně zabezpečit, aby
byly naše požadavky splněny v celém dodavalelském řetězci.

V tomto Kodexu jednání pro obchodní partnery, který je naším
průvodcem pro zabezpečení eticky korektního jednání, jsme
stanovili očekávání od našich obchodních partnerů a jejich
produktů a služeb. Požadavky, které jsou v něm uvedené,
pokud jde o ekonomické, sociální a enviromentální otázky,
vychází z mezinárodních a vnitrostátních pokynů, jako jsou
iniciativa OSN Global Compact, Všeobecná deklarace lidských
práv a Cíle trvale udržitelného rozvoje, a z našich interních
norem a hodnot, jako je pět zásad společnosti PORR a Kodex
chování zaměstnanců.
Respektování tohoto Kodexu chování a jeho dodržování je
nejvyšší prioritou společnosti PORR. Nedodržování může vést
k okamžitému ukončení obchodního vztahu nebo k zablokování
dalších objednávek. V případě zjištěných odchylek od Kodexu
chování pro obchodní partnery vás žádáme, aby jste to nahlásili
přímo prostředictvím e-mailové adresy compliance@porr.cz
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Dodržování právních předpisů a
boj proti korupci
Korupce se ve společnosti PORR za žádných okolností
netoleruje. Vyžaduje to přísné dodržování specifikací
týkajících se dodržování předpisů a protikorupčních opatření
a neustálé testování a certifikování směrnic o dodržování
předpisů včetně těch, které se týkají předcházení korupci,
praní špinavých peněz nebo financování terorizmu. Od našich
obchodních partnerů též vyžadujeme závazek dodržování
statutárních předpisů a etických standardů.
Společnost PORR též bojuje proti jakékoliv formě poskytování
výhod ve formě darů, pozvání nebo jiných služeb. Všem
obchodním partnerům společnosti PORR se přísně zakazuje
nabízet nebo přijímat jakékoliv takové výhody, ať už přímo
nebo nepřímo. Platí to i v případě, že by měl vzniknout i jen
dojem, že k tomu došlo, nebo pokud by byly sledovány jen
vlastní zájmy (konflikt zájmů), které by měly být v rozporu
s hodnotami společnosti.

Všichni obchodní partneři PORR garantují
•

•

•

•
•
•

soulad s právními ustanoveními, která
se týkají dodržování předpisů a boje proti
korupci,
zohlednění požadavků definovaných
v systému řízení dodržování předpisů
společnosti PORR (tzv. Compliance
Management System - CMS),
nenabízení a nepřijímání materiálních,
nebo nehmotných výhod, prostřednictvím
kterých by se jednotlivec mohl snažit
pozitivně ovlivnit obchodní vztah,
férové pracovní a obchodní praktiky,
zabránění možnému rozporu zájmů,
hlášení porušení právních předpisů.

Férová hospodářská soutěž
Společnost PORR považuje dodržování transparentních a
férových aktivit na trhu za nevyhnutelné. Proto nejsou
povoleny nezákonné praktiky týkající se stanovování cen,
rozdělování trhu nebo tajných nabídek. Nesrovnalosti a
koordinovaná jednání se společnostmi třetích stran a
především s konkurenty, které mají v úmyslu omezení
hospodářské soutěže nebo v omezení hospodářské soutěže
vyústí, jsou zakázané a společnost PORR je nebude tolerovat.

Všichni obchodní partneři PORR garantují
•
•

•
•
•

soulad s ustanoveními soutěžního práva,
zohlednění požadavků definovaných
v systému řízení dodržování pravidel
společnosti PORR (CMS),
neuzavírání žádných dohod, které by mohly
omezovat volnou hospodářskou soutěž,
nesdílení citlivých informací s konkurencí,
neovlivňování žádných výběrových řízení.
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Lidská práva a pracovní podmínky
Jako signatář iniciativy OSN Global Compact uznává
společnost PORR mezinárodní lidská práva bez výhrad a
očekává to samé od svých obchodních partnerů. Dále
zajišťujeme dodržování spravedlivých pracovních postupů.
To znamená například spravedlivé mzdy, nediskriminace,
prevence práce dětí nebo nucené práce a svoboda sdružování
zaměstnanců.
V souladu s iniciativou OSN Global Compact společnost PORR
také, jako samozřejmost podporuje stejné příležitosti a
stejné zacházení – bez ohledu na barvu pleti, národnost,
sociální nebo etnickou orientaci, jakékoliv postižení, sexuální
orientaci, politické nebo náboženské přesvědčení, rodinný
stav, pohlaví nebo věk.

Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci
Obchodní partneři společnosti PORR jsou vyzýváni, aby
zabezpečili fyzickou a psychickou pohodu svých zaměstnanců.
Znamená to bezpečné a zdravé pracovní prostředí a přísné
dodržování bezpečnostních pravidel.

Všichni obchodní partneři PORR garantují
•
•

•
Všichni obchodní partneři PORR garantují
•
•

•

•
•

soulad s pracovními a lidskými právy a
se zákonem o ochraně neplnoletých osob,
svým zaměstnancům nediskriminační pracovní
prostředí, ve kterém má své pevné místo
ohodnocení,
předcházení a trestání jakékoliv formy
práce dětí a nucené práce nebo obchodování
s lidmi,
spravedlivé pracovní postupy týkající se mezd,
pracovního času atd.,
svobodu shromažďování a svobodu pohybu
zaměstnanců.

•
•

•

soulad s předpisy o ochraně zdraví a
bezpečnosti při práci,
zohlednění specifikací definovaných
v systému řízení pro zdraví a bezpečnost
ve společnosti PORR,
poskytnutí vhodného vybavení svým
zaměstnancům na zajištění bezpečnosti
práce a provádění školení o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci,
vytvoření bezpečného pracovního prostředí,
zabezpečení zdravého prostředí a inicializaci vyvolání okamžitých protiopatření v případě,
že tomu tak není,
hlášení všech nehod souvisejících s projekty
společnosti PORR.
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Kvalita a bezpečnost
Obchodní partneři společnosti PORR se musí jednoznačně
soustředit na kvalitu a bezpečnost poskytování svých služeb a
závázat se plnit smluvně stanovené požadavky na kvalitu.
Rizika spojená s kvalitou a bezpečností se musí neustále
analyzovat a je potřebné vypracovat a implementovat
odpovídající řešení a protiopatření. Společnosti musí přitom
zkoumat i svůj vlasní dodavatelský řetězec a musí věnovat
pozornost zakázkám s kvalitními výrobky nebo službami,
které se dají bezpečně používat a aplikovat.

Všichni obchodní partneři PORR garantují
•
•
•

•

zohlednění požadavků definovaných v systému
řízení kvality společnosti PORR,
poskytnutí požadované kvality, bezpečnosti a
plnění,
aktivní provedení a podporu zabezpečení kvality,
identifikaci rizik spojených s kvalitou a
bezpečností a jejich účinnost při každodenních
pracovních postupech a všude tam, kde je to
možné, jim předcházet nebo je snižovat.

Ochrana osobních údajů a
důvěrnost
Společnost PORR vyžaduje, aby její obchodní partneři,
především v úseku služeb, zodpovědně zacházeli s citlivými
údaji, duševním vlastnictvím a interními informacemi, jako
jsou patenty, know-how a obchodní tajemství. Jakékoliv
použití osobních údajů, jako jsou jména, fotografie,
informace o zdravotním pojištění atd., musí být v souladu
s platnými zákony o ochraně údajů – především
se všeobecným nařízením EÚ o ochraně údajů (GDPR) a
souvisejícími vnitrostátními právními předpisy.
Všichni obchodní partneři PORR garantují
•

•
•

•

•

zacházení se všemi osobními údaji s náležitou
péčí a v souladu s příslušnými zákonnými
ustanoveními legislativy o ochraně osobních
údajů (GDPR),
ochranu důvěrných obchodních informací a
jejich nezveřejnění,
nepoužití informací o společnosti přijatých
omylem a neodkladné informování odesilatele
o přijetí těchto informací,,
uchovávání údajů jen po dobu celého smluvního
vztahu a v souladu s právními požadavky na
uchovávání a dokumenty a se všemi zvláštními
zákonitostmi, které se týkají pracovního práva,
poskytnutí přístupu jen osobám, které tyto
údaje přímo potřebují.

•

Majetek společnosti
Obchodní partneři zodpovídají za zabezpečení zodpovědného
zacházení s majetkem společnosti, jako jsou týmová nebo
kancelářská zařízení staveniště, stavební mechanizmy a
vybavení společnosti PORR. Nezákonné, neopatrné nebo jinak
nevhodné používání majetku společnosti se nebude tolerovat.

Všichni obchodní partneři PORR garantují
•
•
•

07

PORR. Kodex chování pro obchodní partnery. 11/2019

pečlivé a zodpovědné zacházení
s majetkem dodávaným společností PORR,
zajištění potrestání všech případů krádeže,
nepoužívání majetku společnosti PORR
nezákonně.

Ochrana biotopů
Obchodní partneři spoločnosti PORR se musí jasně zavázat
k ochraně životního prostředí a usilovat o co nejšetrnější
chování
k životnímu
prostředí.
Musí
analyzovat
environmentální rizika a musí vypracovat a zavést vhodná
řešení nebo protiopatření. Přitom musí podrobně analyzovat
celý dodavatelský řetězec. Pokud jde o zásobování, je třeba
brát v úvahu stavební výrobky šetrné k životnímu prostředí
nebo služby nabyté korektně a nakoupené v souladu
se zodpovědným získáváním zdrojů.

Všichni obchodní partneři PORR garantují
•
•

•
•

•

•

dodržování zákonných požadavků na ochranu
životního prostředí,
zohlednění požadavků definovaných v příručce
systému řízení ochrany životního prostředí a
energetiky společnosti PORR,
aktivní přispívání k boji proti klimatickým
změnám,
identifikaci environmentálních rizik a dopadů
v každodenních pracovních postupech a snahu
jim předcházet nebo je snižovat, kdykoliv je to
možné,
co nejefektivnější a nejšetrnější provoz
z hlediska zdrojů, vyvažování nedostatku
surovin prostřednictvím recyklace a předcházení
vzniku odpadů nebo snižování jeho množství,
minimalizaci spotřeby vody a dodržování
zákonných norem týkajících se vypouštění
odpadních vod.
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