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Zásady správania dodávateľov 
 
 
Účel a oblasť pôsobenia 
 
Spoločnosť KION GROUP AG a jej pridružené spoločnosti (ďalej spoločne len „KION Group“) sa 
zaviazali prevádzkovať svoje podnikanie ekonomicky, sociálne a ekologicky udržateľným spôsobom, 
pretože je to zásadné nielen pre značky a povesť skupiny KION Group, ale tiež pre dlhodobý celkový 
úspech  skupiny KION Group a jej obchodných partnerov. 
 
Pre zabezpečenie trvalého úspechu získavame suroviny, tovar a služby od partnerov z celého sveta. 
Zvláštnu pozornosť venujeme hodnotovému reťazcu. KION Group prísne dbá na dodržiavanie platných 
zákonov a predpisov. 
 
Základom našich firemných a spoločenských aktivít je Compliance kódex skupiny KION Group. 
Výkonnosť, osobná zodpovednosť, integrita, orientácia na zákazníkov a rešpekt k ľuďom a životnému 
prostrediu sú súčasťou našich základných hodnôt a tvoria základ týchto Zásad správania dodávateľov. 
Skupina KION Group prostredníctvom týchto Zásad správania dodávateľov jasne formulovala, čo od 
dodávateľov očakáva. Tieto zásady vychádzajú z medzinárodne uznávaných a platných noriem 
v oblasti ľudských práv, ochrany životného prostredia, boja proti korupcii a boja proti podplácaniu, ako 
aj z ďalších vnútroštátnych a medzinárodných zákonov a predpisov. 
 
Nasledujúce Zásady správania dodávateľov popisujú štandardy týkajúce sa obchodnej etiky, 
zamestnanosti a pracovných postupov, bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia. KION 
Group od svojich dodávateľov očakáva, že ich budú dodržiavať. 
 

 
Obchodná etika 
 
Dodržiavanie zákonov: Naši dodávatelia sú zásadne povinní dodržiavať všetky platné zákony, 
pravidlá a predpisy príslušných krajín, v ktorých pôsobia alebo sa nachádzajú a to v rámci všetkých 
obchodných činností a rozhodnutí.  
 
Prijímanie výhod: Pri jednaní s obchodnými partnermi (zákazníkmi, dodávateľmi) a štátnymi 
inštitúciami je potrebné prísne oddeľovať záujmy podniku a súkromné záujmy zamestnancov na oboch 
stranách. Jednanie a rozhodovanie (o nákupe) musí prebiehať nezávisle na aspektoch, ktoré sa 
netýkajú danej firmy a ktoré zahŕňajú osobné záujmy. Musia byť dodržiavané platné predpisy trestného 
práva ohľadom nahlasovania korupcie. Zamestnancom KION Group ani tretím stranám nebudú 
ponúkané ani poskytované žiadne platby, služby, dary, zábava ani iné výhody, ktoré by mali ovplyvniť 
spôsob, akým zamestnanec KION Group alebo tretia strana vykonáva svoje povinnosti.  
 
Spravodlivá hospodárska súťaž: Dodávateľ rešpektuje spravodlivú hospodársku súťaž. Dodávateľ 
teda dodržiava existujúce zákony, ktoré podporujú a presadzujú hospodársku súťaž, najmä platné 
antimonopolné zákony a zákony, ktoré regulujú hospodársku súťaž. Vo vzťahu ku konkurencii tieto 
ustanovenia zakazujú najmä tajné dohody a ďalšie aktivity smerujúce k ovplyvňovaniu cien alebo 
podmienok, rozdeľovanie predajných území alebo zákazníkov alebo používanie obmedzujúcich 
prostriedkov k potlačeniu voľnej a otvorenej hospodárskej súťaže. 
 
Zverejňovanie informácií: Všetky obchodné procesy musia byť transparentné a správne 
dohľadateľné v obchodných záznamoch dodávateľa. Falšovanie záznamov a skresľovanie podmienok 
a postupov v dodávateľskom reťazci je zakázané. 
 
Ochrana údajov: Rozhodujúcu úlohu pre intralogistiku hrajú siete a digitalizácia. Základom radu 
obchodných modelov je nakladanie s údajmi. Našou požiadavkou je nakladať s údajmi zodpovedne.  
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Preto očakávame, že naši dodávatelia budú spracovávať údaje v súlade s platnými predpismi 
o ochrane údajov. To zahŕňa najmä účinné, transparentné a riadne zdokumentované kontrolné 
mechanizmy na ochranu dát z KION Group proti ich nežiaducemu použitiu, úprave alebo strate. 
 
Vývoz a dovoz: Je potrebné dodržiavať príslušné platné zákony a predpisy v oblasti kontroly vývozu 
a dovozu a colných predpisov. 
 

 
Zamestnávanie a pracovné postupy 
 
Slobodná voľba zamestnania: Dodávateľ odmieta akúkoľvek formu nútenej alebo povinnej práce. 
Zamestnanci môžu slobodne nastúpiť do zamestnania a v prípade potreby po primeranej výpovednej 
dobe zo zamestnania odísť. 
 
Zákaz detskej práce: Dodávateľ dodržiava predpisy OSN o ľudských právach a právach detí. 
Dodávateľ sa najmä zaväzuje dodržiavať Dohovor o minimálnom veku na prijatie do zamestnania 
(Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 138) a Dohovor o zákaze a o okamžitých opatreniach  na 
odstránenie najhorších foriem detskej práce (Dohovor Medzinárodnej organizácie práce č. 182). Pokiaľ 
vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa detskej práce stanovujú prísnejšie opatrenia, majú prednosť. 
 
Diskriminácia v rámci pracovnoprávnych vzťahov: Dodávateľ sa zaväzuje, že sa v rámci platných 
zákonov a iných predpisov zdrží akejkoľvek formy diskriminácie a v prípade potreby proti nej bude 
bojovať. To platí najmä pre diskrimináciu na základe národnosti, etnického pôvodu, náboženstva, veku, 
zdravotného postihnutia, farby pleti, sexuálnej identity, politického presvedčenia alebo pohlavia. 
Dodávateľ netoleruje sexuálne obťažovanie ani fyzické či urážlivé osobné útoky. 
 
Neľudské zaobchádzanie a moderné otroctvo: Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať osobnú 
dôstojnosť každého jednotlivca, dodržiavať ľudské práva a predchádzať akejkoľvek forme moderného 
otroctva. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje rešpektovať právo na slobodu prejavu a ochranu osobných práv 
a súkromia svojich zamestnancov. 
 
Pracovná doba, mzdy a benefity: Dodávateľ musí dodržiavať platné vnútroštátne právne predpisy 
týkajúce sa pracovnej doby. Postupuje pritom v zásade v súlade s medzinárodnými normami MOP, 
pokiaľ na vnútroštátnej úrovni neexistujú prísnejšie predpisy. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje vyplácať 
svojim zamestnanom odmeny, ktoré sú prinajmenšom v súlade s príslušnými platnými vnútroštátnymi 
právnymi predpismi a právne platnou minimálnou mzdou a sociálnymi dávkami. 
 
Sloboda združovania sa: Dodávateľ rešpektuje právo svojich zamestnancov na združovanie 
v medziach platných zákonov a stanov. 
 

 
Postupy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti 
 
Zásady: Dodávateľ zaručuje bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov na pracovisku 
v súlade s požiadavkami krajín, v ktorých sa nachádzajú alebo pôsobia. Okrem toho bude dodávateľ 
neustále rozvíjať a zlepšovať svoje opatrenia a systémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. 
Dodávateľ zavedie systém hlásenia, ktorý môžu zamestnanci využiť k vysloveniu obáv týkajúcich sa 
ochrany zdravia a bezpečnosti bez strachu z diskriminácie alebo sankcií. 
 
Pripravenosť na mimoriadne udalosti: Pre zaistenie bezpečnosti životov a zdravia a minimalizáciu 
škôd na životnom prostredí a majetku musí dodávateľ zaviesť systém pripravenosti na mimoriadne 
udalosti, ktorý identifikuje a vyhodnocuje potenciálne slabé miesta a zahŕňa plány pre prípad 
mimoriadnej situácie, do ktorých sú začlenené systémy oznamovania a reťazce podávania správ 
a ktoré zahŕňajú evakuačné opatrenia. Výcvik a cvičenia sa konajú v súlade s miestnymi predpismi, 
najmenej však raz ročne. 
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Pracovné úrazy a choroby z povolania: Dodávateľ zaistí prevenciu pracovných úrazov a chorôb 
z povolania prostredníctvom vhodných postupov. Tieto postupy zahŕňajú evidenciu a klasifikáciu  
 
úrazov a chorôb, nevyhnutnú lekársku starostlivosť a prešetrenie týchto udalostí. Akékoľvek príčiny 
musia byť odstránené a dodávateľ musí zaistiť, aby bol pracovníkom uľahčený návrat do práce. 
 
Hygiena prevádzky: Pri manipulácii s chemickými, biologickými alebo fyzikálnymi látkami musia byť 
pracovníci, ktorí s nimi prichádzajú do styku, špeciálne chránení. To vyžaduje vhodné kontrolné 
mechanizmy, ktoré začínajú identifikáciou možných nebezpečenstiev a nakoniec vedú k ochranným 
opatreniam. Nebezpečenstvá musia byť minimalizované a musia byť inštalované ochranné zariadenia. 
Súčasťou prevencie rizík sú tiež pravidelné školenia. 
 
Fyzicky náročná práca: Pokiaľ pracovníci vykonávajú fyzicky náročné činnosti, musia byť tieto činnosti 
evidované, klasifikované a sledované. 
 
Zabezpečenie strojov: Výrobné zariadenia a ďalšie stroje musia byť skontrolované z hľadiska 
bezpečnostných rizík a v prípade potreby vybavené vhodnými ochrannými zariadeniami. Dodávateľ sa 
zaväzuje vykonávať pravidelné kontroly a údržbu. 
 
Sociálne zariadenia, stravovanie a ubytovanie: Zamestnanci musia mať vždy k dispozícii čisté 
hygienické zariadenia, pitnú vodu a zariadenia pre hygienickú prípravu, skladovanie a konzumáciu 
jedla. Bývanie pre pracovníkov poskytnuté dodávateľom alebo sprostredkovateľom  práce musí byť 
dobre udržiavané, čisté, bezpečné, musí mať zodpovedajúce únikové východy, teplú vodu na kúpanie 
alebo sprchovanie a dostatočné osvetlenie, ako aj vykurovacie a ventilačné systémy a individuálne 
zabezpečený priestor pre uloženie osobných vecí a musí poskytovať dostatočný priestor. Povolenia 
k vstupu a odchodu musia byť regulované. 
 
Informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia: Dodávateľ poskytne pracovníkom potrebné informácie 
a školenia o všetkých aspektoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v ich rodnom jazyku alebo 
v jazyku, ktorému rozumejú. Informácie o otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia musia byť jasne 
viditeľné a prístupné zamestnancom. Všetkým pracovníkom musí byť pred zahájením práce a potom 
v pravidelných intervaloch poskytnuté školenie.  
 

 
Životné prostredie 
 
Zásady: Dodávateľ sa zaväzuje trvale presadzovať ochranu životného prostredia pre súčasné aj 
budúce generácie tým, že bude zodpovedne nakladať najmä s pevným odpadom, odpadovými vodami, 
emisiami do ovzdušia a nebezpečnými látkami. Je nutné dodržiavať zákony prijaté na ochranu 
životného prostredia. Dodávateľ má podporovať ekologicky zamerané správanie svojich 
zamestnancov. 
 
Výrobný proces: Skupina KION Group očakáva, že jej dodávatelia zaistia, aby celý výrobný proces 
ich výrobkov, od ťažby surovín až po výrobu a nakladanie s odpadmi, zohľadňoval príslušné štandardy 
ochrany životného prostredia, a zaviažu sa k udržateľnému podnikaniu. Je potrebné sa vyhýbať vzniku 
odpadov a emisií akéhokoľvek druhu a čo najviac ich znižovať. To zahŕňa aj systematickú recykláciu. 
Ďalej sa od dodávateľa očakáva, že bude dodržiavať zákony a špecifikácie dané skupinou KION Group. 
Patria sem okrem iného požiadavky na správne označovanie recyklovateľných výrobkov aj ich 
likvidáciu. Dodávateľ zaistí dodržiavanie všetkých platných vnútroštátnych noriem pre 
vodohospodárstvo. Dodávateľ je rovnako povinný viac využívať obnoviteľné zdroje energie 
a minimalizovať emisie skleníkových plynov. 
 
Zodpovedné získavanie nerastných surovín: Získavanie nerastných surovín, najmä tantalu, cínu, 
volfrámu a zlata, z oblastí zasiahnutých konfliktom a z vysoko rizikových oblastí sa vykonáva v súlade 
s pokynmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) alebo rovnocenným 
a uznávaným systémom náležitej starostlivosti. 
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Ochrana know-how 
 
Dodávateľ zaväzuje svojich zamestnancov k ochrane obchodného a firemného tajomstva. Je zakázané 
vyzrádzať dôverné informácie, ako aj dôverné dokumenty tretím osobám bez riadneho povolenia alebo 
k nim poskytovať iné formy prístupu, pokiaľ k tomu nebolo udelené riadne povolenie alebo pokiaľ sa 
nejedná o verejne dostupné informácie.  

 
 
Systémy riadenia 
 
Zodpovednosť vedenia: Dodávateľ sa zaväzuje zaviesť a prevádzkovať systémy riadenia, ktoré budú 
slúžiť k zaisteniu plnenia vyššie uvedených požiadaviek a ktoré môže KION Group na vyžiadanie 
skontrolovať. 
 
Patrí sem taktiež určitá miera preškolenia a komunikácie u vedúcich pracovníkov a zamestnancov, aby 
bolo zaistené, že dosiahnu zodpovedajúcu úroveň znalostí, povedomia a zručností pre dodržiavanie 
zásad stanovených v tomto dokumente.  
 
Súčasťou systému riadenia je tiež systém hlásení, ktorý umožňuje zamestnancom a externým stranám 
podávať anonymné hlásenia alebo sťažnosti, najmä v súvislosti s tu popísanými Zásadami správania 
dodávateľov. Je potrebné dbať na to, aby boli dodržané zásady dôvernosti, ustanovenia o ochrane 
údajov a platné pracovnoprávne predpisy a aby osoby podávajúce hlásenie neboli v súvislosti s ním 
nijako znevýhodnené. 
 
Posúdenie a hlásenie rizík: Dodávateľ musí zaviesť proces pre určenie dodržiavania právnych 
predpisov vo všetkých relevantných oblastiach, vrátane posúdenia rizík.  
 

 
Súčasť zmluvy a povinnosť dodávateľa 
 
Zásady správania dodávateľov sú súčasťou zmluvy uzatvorenej s KION Group. Dodávateľ sa zaväzuje 
dodržiavať všetky ustanovenia obsiahnuté v dokumente Zásady správania dodávateľov. KION Group 
si vyhradzuje právo prijať vhodné kontrolné opatrenia, napr. vlastné kontroly na mieste, audity 
vykonávané tretími stranami alebo dôkazy prostredníctvom certifikácií, a v prípade potreby požadovať 
zlepšenie. Dodávateľ je povinný doložiť dodržiavanie týchto Zásad správania dodávateľov. Tieto údaje 
sú dôverné a podliehajú ustanoveniam o ochrane údajov. 
 
Dodávateľ sa ďalej zaväzuje zaistiť dodržiavanie týchto zásad vo svojom dodávateľskom reťazci. 
 

 
Dôsledky nedodržania 
 
V prípade, že dodávateľ poruší jednu alebo viac z týchto zásad, oprávňuje to KION Group k ukončeniu 
zmluvného vzťahu.  
 

 
Záverečné poznámky 
 
KION Group spoločne so svojimi dodávateľmi pracuje na zavádzaní a dodržiavaní týchto pravidiel 
a priebežne preskúmava a reviduje príslušné Zásady správania dodávateľov. KION Group si 
vyhradzuje právo z času na čas upraviť a zmeniť Zásady správania dodávateľov podľa vlastného 
uváženia. 
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