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Etický kódex pre dodávateľa 

 

 

1. Základné informácie: Spoločnosť EY považuje výkonnosť dodávateľov a ich dodržiavanie 

prísnych obchodných noriem za dôležitú a neoddeliteľnú súčasť hodnotového reťazca. Okrem 

toho podporuje a očakáva uplatňovanie prísnych právnych, etických, environmentálnych 

a zamestnaneckých noriem v rámci svojho vlastného podnikania, ako aj medzi svojimi 

dodávateľmi. 
 

Záväzok EY k morálnej integrite a profesionalite je stanovený v našom Globálnom etickom 

kódexe, ktorý obsahuje prehľadný súbor noriem upravujúcich naše podnikateľské správanie. 

Globálny etický kódex EY je k dispozícii na webových stránkach ey.com. V rámci tohto Etického 

kódexu pre dodávateľov sú stanovené minimálne normy podnikateľského správania, ktoré 

očakávame od všetkých našich dodávateľov. 

 
2. Dodržiavanie právnych predpisov: Dodávatelia musia v plnej miere dodržiavať všetky 

právne predpisy a nariadenia, ktoré sa na nich vzťahujú. 

 
3. Životné prostredie: Spoločnosť EY od svojich dodávateľov očakáva, že preukážu, že si jasne 

uvedomujú environmentálne riziká, dôsledky a zodpovednosti súvisiace s výrobkami alebo 

službami, ktoré poskytujú. 

 
Dodávatelia by mali mať zavedenú účinnú environmentálnu politiku, vyhlásenie týkajúce 

sa životného prostredia alebo environmentálny program s cieľom zmierňovať uvedené 

riziká, ktorých implementácia by mala byť evidentná na všetkých úrovniach danej 

spoločnosti. 

 
Dodávatelia by mali mať zavedené postupy, prostredníctvom ktorých zabezpečia, že všetky 

ich činnosti sú v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi v oblasti životného 

prostredia. Všetky potrebné povolenia, schválenia a registrácie týkajúce sa životného 

prostredia sa musia získať, udržovať v platnosti a dodržiavať v súlade s podmienkami 

a požiadavkami, ktoré sa v nich stanovujú. 

 
Výsledky v oblasti životného prostredia by sa mali pravidelne vyhodnocovať, monitorovať a 

kontrolovať. Dodávatelia by sa mali snažiť neustále zlepšovať svoje výsledky v oblasti 

životného prostredia prostredníctvom realizovateľných opatrení a pokiaľ je to možné, 

uplatňovať osvedčené postupy. 

 
Dodávatelia by sa mali v praxi snažiť minimalizovať spotrebu energií, vody a surovín, ktoré by 

podľa možnosti mali byť obnoviteľné alebo pochádzať z trvalo udržateľných zdrojov. 

 
Emisie vypúšťané do ovzdušia, ktoré pravdepodobne vedú k znečisteniu alebo prispievajú 

ku klimatickým zmenám, by sa mali monitorovať, kontrolovať a pokiaľ možno minimalizovať. 

 

Dodávatelia by mali vyvinúť praktické úsilie, aby eliminovali alebo znížili úrovne 

vyprodukovaného odpadu a vždy, keď je to možné, opätovne používať alebo recyklovať 

odpadový materiál. Každé zaobchádzanie, uloženie, presun, úprava a zneškodnenie odpadu 

sa musí vykonávať v súlade s príslušnými nariadeniami a environmentálne zodpovedným 

spôsobom. 
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Dodávatelia by mali zvážiť dôveryhodnosť a výsledky v oblasti životného prostredia všetkých 

predajcov v rámci svojho dodávateľského reťazca a požadovať od nich dodržiavanie 

minimálnych štandardov. 

 

Produkty a služby poskytované spoločnosti EY by mali zahŕňať možnosti, ktoré majú menší 

vplyv na životné prostredie vďaka použitiu environmentálne šetrných technológií, postupov, 

udržateľných materiálov atď. 

 

4. Ľudské práva: Dodávatelia sú povinní zabezpečiť, že oni a/alebo ich subdodávatelia 

a dodávatelia rešpektujú práva svojich zamestnancov a dodržiavajú všetky príslušné právne 

predpisy, nariadenia a smernice v krajine alebo v krajinách, v ktorých pôsobia. Toto zahŕňa 

všetky práva a minimálne normy týkajúce sa mzdy, benefitov a pracovných podmienok, ktoré 

sa vzťahujú na všetkých zamestnancov. Dodávatelia sú povinní zabezpečiť, aby v rámci ich 

podnikania alebo v dodávateľskom reťazci nedochádzalo k zneužívaniu detskej práce (týka sa 

to osôb mladších ako 15 rokov) ani žiadnej ďalšej citlivej skupiny (napr. nelegálnych 

prisťahovalcov). Okrem toho sú dodávatelia povinní zabezpečiť, aby oni a/alebo ich 

subdodávatelia a dodávatelia dodržiavali všetky lokálne právne predpisy, smernice 

a nariadenia týkajúce sa odstránenia otroctva a obchodovania s ľuďmi. 

 
5. Rôznorodosť a inklúzia: Všetky rozhodnutia, ktoré prijmeme v súvislosti so 

zabezpečovaním ľudských zdrojov, zmluvami a riadením dodávateľských vzťahov, budú 

odrážať a zároveň podporovať princípy politiky EY týkajúcej sa rôznorodosti a inklúzie (so 

začlenením rovnosti príležitostí) tak, že sa v rámci nich budeme snažiť zabezpečiť, aby 

dodávatelia neprenasledovali, neobťažovali ani nediskriminovali žiadneho zamestnanca 

alebo zmluvnú stranu na základe ich pohlavia, zmeny pohlavia, manželského alebo 

partnerského stavu, rasy, príslušnosti k určitému etniku alebo národnosti, zdravotného 

postihnutia, náboženského vyznania, sexuálnej orientácie, veku či čiastočného pracovného 

úväzku. Od dodávateľov sa bude vyžadovať, aby plnili požiadavky všetkých platných 

antidiskriminačných právnych predpisov. Počas výberového a nákupného procesu sa bude k 

všetkým dodávateľom pristupovať spravodlivo a rovnako a rozhodnutia sa prijmú na základe 

jasných kritérií výberu. 
 

Hlavným cieľom stratégie EY pre obstarávanie podporujúce rôznorodosť a inklúziu (EY 

Diversity & Inclusiveness Procurement strategy) je identifikovať, vyvíjať a využívať certifikované 

Inkluzívne podnikanie (definícia sa uvádza nižšie), prostredníctvom čoho dokážeme posilniť 

našu konkurenčnú výhodu a poskytovať inovatívne a nákladovo efektívne produkty a služby či 

pre svoje potreby, alebo potreby našich klientov. Spoločnosť EY očakáva, že všetci dodávatelia 

vynaložia maximálne úsilie pri podpore Inkluzívneho podnikania v súťaži o tovar a služby 

u svojich dodávateľov. Dodávateľ sa v súlade s podmienkami dohody uzatvorenej so subjektom 

EY zaväzuje, že bude dodržiavať všetky požiadavky príslušnej regulačnej agentúry, ako aj 

všetky lokálne nariadenia a programy týkajúce sa rôznorodosti.  
 

Na účely tohto Etického kódexu pre dodávateľov predstavuje „Inkluzívne podnikanie“ aktivitu 

spoločnosti, ktorá má osvedčenie o tom, že ju vlastní, prevádzkuje a ovláda v rozsahu aspoň 

51 % jeden alebo viacero zástupcov menšiny, ženského pohlavia, LGBT komunity, ľudí so 

zdravotným postihnutím, pôvodného alebo domorodého obyvateľstva. Okrem toho budú do 

klasifikácie Inkluzívneho podnikania patriť  

v minulosti nedostatočne využívané podniky a sociálne podniky, ako ich definuje príslušná 

lokálna krajina. 

 

Zdravie a bezpečnosť: Dodávatelia musia zabezpečiť, že oni a/alebo ich dodávatelia 

dodržiavajú všetky lokálne právne predpisy, smernice a nariadenia týkajúce sa zdravia 

a bezpečnosti na pracovisku, resp. na akomkoľvek inom mieste okrem pracoviska, kde sa 
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realizuje výroba alebo pracovné úlohy, a zároveň, že implementovali všetky zmeny týchto 

právnych predpisov, smerníc alebo nariadení. 

 
6. Etika: V rámci všetkých našich obchodných aktivít sa očakáva dodržiavanie najvyšších noriem 

morálnej integrity. Všetky formy korupcie, vydierania, úplatkárstva (vrátane odmien za 

urýchlené vybavenie) a sprenevery sú prísne zakázané a môžu mať za následok okamžitú 

výpoveď a právne kroky. Konkrétne to znamená, že dodávatelia žiadnej osobe neponúknu 

peniaze ani nič hodnotné, ani to od žiadnej osoby neprijmú, ak z daných okolností vyplýva, že 

všetky alebo časť peňazí alebo inej hodnotnej veci sa pravdepodobne dávajú ďalšej fyzickej 

alebo právnickej osobe s cieľom ovplyvniť oficiálne kroky alebo získať obchodnú výhodu. 

Okrem uvedeného sa podporuje účasť na projektoch pre komunity s cieľom pomôcť posilniť 

sociálny rozvoj. 
 

Od dodávateľov sa očakáva, že sa oboznámia s príslušnými zásadami spoločnosti EY pre 

prijímanie alebo ponúkanie darov a pohostinnosti skôr, než zamestnancom EY ponúknu alebo 

poskytnú akýkoľvek dar a/alebo obchodné pohostenie. Dary alebo pohostenie nemožno nikdy 

ponúkať zamestnancom alebo zástupcom EY za okolností, ktoré by mohli pôsobiť nevhodne. 

 

Dodávatelia sú povinní dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa kontroly obchodu 

v súvislosti s dovozom, vývozom, spätným vývozom alebo prepravou tovaru, služieb (vrátane 

softvéru a technológií). Všetky faktúry a akékoľvek clá alebo podobná dokumentácia 

predložená spoločnosti EY alebo orgánom štátnej správy v súvislosti s transakciami, ktorých 

účastníkom je spoločnosť EY, musia obsahovať presný opis poskytnutého alebo 

poskytovaného tovaru a služieb a ich ceny. 

 

Dodávatelia nebudú spoločne využívať ani si medzi sebou vymieňať informácie o cenách 

alebo nákladoch ani žiadne ďalšie informácie konkurenčnej povahy, ani sa nezúčastnia na 

žiadnom skrytom konaní s akoukoľvek ďalšou treťou osobou spoločnosti EY v súvislosti s 

akýmkoľvek navrhovaným, prebiehajúcim či súčasným procesom obstarávania spoločnosti 

EY. 

 

Dodávatelia budú využívať výlučne subdodávateľov alebo ďalšie tretie osoby, ktoré budú 

konať v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi a nariadeniami a ktoré zároveň 

dodržiavajú rovnaké (minimálne) normy, ako sa stanovujú v tomto Etickom kódexe pre 

subdodávateľov. 

 

7. Monitoring: Spoločnosť EY očakáva, že dodávatelia budú aktívne formou auditu kontrolovať 

a monitorovať svoj každodenný proces riadenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie tohto 

Etického kódexu pre dodávateľov. 
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Informácie o EY  
EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy 
poskytujúce odborné poradenské služby v oblasti auditu 
a daňového, transakčného a podnikového poradenstva. 
Našimi názormi a kvalitou služieb prispievame  
k budovaniu dôvery v kapitálové trhy a ekonomiky celého 
sveta. Podporujeme rozvoj popredných lídrov, ktorých 
spája dôraz na kvalitu poskytovaných služieb vo vzťahu 
k všetkým zainteresovaným skupinám. V tom je náš 
hlavný prínos k lepšie fungujúcemu svetu pre našich 
ľudí, klientov a širšiu komunitu. 
Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu 
spoločností, ktorej riadiacou spoločnosťou je britská 
Ernst & Young Global Limited. Každá členská spoločnosť 
je nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young Global 
Limited neposkytuje služby priamo klientom. Ďalšie 
informácie nájdete na našich webových stránkach 
ey.com. 
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Tento materiál bol pripravený výlučne na všeobecné 
informatívne účely a nemožno sa naň spoliehať ako na 
účtovné, daňové alebo iné odborné poradenstvo. 
V prípade záujmu o bližšie informácie sa na nás obráťte. 
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