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Etický kodex pro obchodní partnery SWS a. s. 

Preambule 

Spojení podnikatelské činnosti s etickými zásadami je důležitým rysem naší společnosti. Jsme 
přesvědčeni o tom, že etické a ekonomické hodnoty jsou vzájemně závislé a že obchod je třeba 
provozovat v duchu poctivosti v rámci daných pravidel. Od svých partnerů vyžadujeme, aby nesli 
odpovědnost vůči vlastní společnosti, vůči zákazníkům a odběratelům, vůči životnímu prostředí a také 
vůči společnosti. Etické zásady uvedené v tomto Etickém kodexu pro obchodní partnery („etický 
kodex“) vycházejí ze základních principů úmluvy OSN Global Compact, úmluv MOP, Všeobecné 
deklarace lidských práv OSN, Úmluvy OSN o právech dítěte i ze směrnic OECD pro nadnárodní 
společnosti. 

Tento etický kodex pro obchodní partnery stanovuje minimální normy, u kterých očekáváme, že je naši 
odběratelé, dodavatelé a další smluvní strany („partneři“) budou dodržovat. 

Patří sem mimo jiné následující normy: 
• Dodržování příslušných platných právních předpisů 
• Předcházení střetu zájmů 
• Aktivní a účinný boj proti všem druhům korupce a úplatkářství 
• Zákaz nucené a dětské práce 
• Respektování lidské důstojnosti 
• Spravedlivé pracovní podmínky 
• Převzetí odpovědnosti za zdraví a bezpečnost zaměstnanců 
• Ochrana životního prostředí 
• Diskrétnost 

Společnost SWS si vyhrazuje právo tyto požadavky na své partnery měnit a očekává, že její partneři 
budou příslušné změny respektovat. Partner výslovně prohlašuje, že bude dodržovat tyto zásady a že 
se bude snažit je prosazovat i při řízení svého podniku. Přijetí tohoto Etického kodexu pro obchodní 
partnery nebo jeho obsahu je základním předpokladem všech smluvních ujednání mezi společností 
SWS a jejími partnery. 

Partneři zajistí, aby nařízení a obsah tohoto Etického kodexu pro obchodní partnery SWS byly v jejich 
společnosti dodržovány, a to na základě zavedení odpovídajícího systému řízení. Partneři informují 
své zaměstnance o ustanoveních, která se řídí Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti 
SWS a o povinnostech, které z toho vyplývají. Pokud bude zjištěno porušení platného zákona nebo 
tohoto etického kodexu, je nutné o tom společnost SWS neprodleně informovat. V případě jakéhokoli 
porušení platného zákona nebo tohoto etického kodexu si společnost SWS vyhrazuje právo smluvní 
vztah ukončit. 
 

Podnikatelská etika 

Obecné zásady 

Partneři jsou povinni dodržovat platné zákony a všechny ostatní příslušné předpisy v zemích, kde jsou 
činní, a spolehlivě plnit své povinnosti. Dále se očekává, že partneři budou ve všech aspektech své 
obchodní činnosti prokazovat čestnost a poctivost a že se zavážou k sociální odpovědnosti s ohledem 
na všechny své obchodní aktivity. 

Střet zájmů a korupce 

Při jednání s partnery a státními institucemi je třeba striktně oddělovat zájmy společnosti a soukromé 
zájmy zaměstnanců na obou stranách. Jednání a rozhodnutí musí probíhat nezávisle na aspektech, 
které se netýkají záležitosti, o kterou se jedná, a do kterých jsou zapojeny osobní zájmy. Vždy je třeba 
dodržovat platné trestní zákony týkající se korupce. Mimo jiné je třeba dodržovat následující: 
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Trestné činy při jednání s veřejnými činiteli 

Partnerům a jejich zaměstnancům není dovoleno nabízet, slibovat, schvalovat ani poskytovat osobní 
výhody (zejména takové osobní výhody, jako jsou platby a úvěry, včetně opakovaného předávání 
menších dárků po delší dobu) veřejným činitelům (jako např. státní úředníci, státní zaměstnanci nebo 
představitelé politických stran) v kontextu oficiálních jednání, která dosud nebyla jasně rozhodnuta, 
pro partnery nebo pro sebe nebo pro třetí strany. 

Trestné činy v obchodním styku 

Není dovoleno nabízet, slibovat, poskytovat ani schvalovat osobní výhody výměnou za výhodnou 
pozici při obchodním jednání. Osobní výhody nesmí být vyžadovány ani při jednáních s partnery. 
Partneři musí od svých zaměstnanců vyžadovat, aby nedovolili, aby jim takové výhody byly slibovány, 
a aby tyto výhody nepřijímali. Žádný zaměstnanec nesmí přijmout nic hodnotného—zejména ve formě 
osobního daru nebo výhody, která by plynula z obchodního vztahu společnosti SWS, o čem by se 
mohlo mít za to, že má potenciální vliv na obchodní rozhodnutí nebo transakce.  I pozvání musí 
probíhat v mezích běžné obchodní pohostinnosti. 

Hospodářská soutěž 

Je nutné dodržovat principy poctivé hospodářské soutěže. Partneři nesmí jednat způsobem, který je 
nebo by mohl být vykládán jako vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže. Všechny 
aktivity musí být v souladu s platnými zákony, které prosazují a podporují hospodářskou soutěž, 
zejména s platnými antimonopolními zákony a zákony regulujícími hospodářskou soutěž. Při 
jednáních s konkurencí tato ustanovení zakazují zejména tajné zakázané dohody a jiné aktivity 
zaměřené na ovlivňování cen nebo podmínek, rozdělování prodejních území nebo zákazníků nebo 
používání zakázaných prostředků bránících volné a otevřené hospodářské soutěži. Tato ustanovení 
dále zakazují uzavírání dohod, které by omezovaly svobodu zákazníků nezávisle určovat své ceny a 
různé podmínky při dalším prodeji. 

Praní špinavých peněz 

Partneři zajistí dodržování všech zákonů, které zakazují praní špinavých peněz nebo financování 
protiprávních nebo nelegitimních aktivit. Partneři ručí za to, že budou vykonávat obchodní činnost 
výhradně se seriózními obchodními partnery zabývajícími se legitimní obchodní činností a s finančními 
prostředky získanými z legitimních zdrojů. 

Duševní vlastnictví a ochrana majetku 

Partneři musí respektovat důvěrnost informací, které se týkají skupiny SWS a jejích zúčastněných 
stran. Tyto informace nesmí být sdělovány nikomu, kdo na tyto informace nemá právo. Partneři musí 
zavázat své zaměstnance k ochraně obchodních a firemních tajemství. Důvěrné informace ani 
důvěrné dokumenty nesmí být bez náležitého oprávnění vyzrazeny třetím stranám a nesmí být 
zpřístupněny ani jinou formou, pokud k tomu nebyl udělen náležitý souhlas nebo pokud nejde o 
informace veřejně přístupné. Partneři jsou povinni respektovat majetek skupiny SWS a jejích 
zúčastněných stran. Zaměstnanci partnerů smějí používat majetek skupiny SWS a ostatních jen 
tehdy, mají-li k tomu příslušné oprávnění. Partneři nesmí tolerovat krádež majetku. Nesmí docházet ke 
zneužití, poškození ani ztrátě majetku a zařízení skupiny SWS. 

Práce a lidská práva 

Partneři musí podporovat úmluvy OSN o lidských právech a zajišťovat spravedlivé pracovní podmínky 
všech osob pracujících na jejich pracovištích a v jejich dodavatelském řetězci. Partner nedopustí 
dětskou či nucenou práci ani jakoukoli diskriminaci  

Důstojné zacházení a boj proti diskriminaci 

Společnost SWS od všech partnerů vyžaduje, aby netolerovali nepřijatelné zacházení se zaměstnanci, 
jako je např. tělesné trestání nebo mučení, sexuální obtěžování nebo zneužívání, psychický nebo 
fyzický nátlak, nebo hrozba takovým zacházením. Partneři nesmí nikoho vykořisťovat. Nesmí 
provozovat obchodní činnost se společností, osobou nebo organizací, která nebere ohled na normy a 
principy lidských práv. Partneři se zavazují, že v rámci platných zákonů a ustanovení budou bojovat 
proti všem formám diskriminace.  
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Prevence a připravenost na mimořádné situace 

Společnost SWS vyžaduje, aby partneři zajistili bezpečné pracovní procesy, odpovídající kontroly a 
preventivní údržbu, aby tak minimalizovali všechny druhy zdravotních a bezpečnostních rizik na 
pracovišti. V této souvislosti se očekává, že partneři budou vyhodnocovat výrobní procesy a strojní 
zařízení z hlediska zdravotních a bezpečnostních rizik.  
 
 

Ochrana životního prostředí 

Partneři jsou povinni udržitelným způsobem prosazovat cíle ochrany životního prostředí. Musí 
dodržovat zákony a mezinárodní normy i požadavky zákazníků na ochranu životního prostředí. 
Partneři zejména musí umožňovat zpětný odběr elektroodpadu ve svých provozovnách, a to za 
předpokladu, že prodávají elektrozařízení spotřebitelům.  Partneři se zavazují k identifikaci 
ekologických rizik a provádění vhodných preventivních opatření.  

Znečištění životního prostředí a úspora zdrojů 

Společnost SWS vyžaduje, aby její partneři šetřili přírodní zdroje. Je třeba minimalizovat nebo zamezit 
negativním dopadům na klima, životní prostředí a zvířata opětovným použitím a recyklací materiálů, 
nastavením výrobních procesů i používáním náhrad materiálů. Dále se očekává, že partneři se zapojí 
do vývoje a použití produktů šetrných ke klimatu a pracovních postupů na podporu snížení emisí 
skleníkových plynů. 

Smluvní partneři partnerů 

Partneři jsou vyzýváni, aby základní principy tohoto etického kodexu sdělovali svým bezprostředním 
smluvním partnerům, aby podle svých nejlepších schopností podporovali dodržování obsahu kodexu 
mezi svými smluvními partnery a vyžadovali od nich, aby etický kodex také dodržovali. Dále na 
partnery apelujeme, aby svým smluvním partnerům doporučili, aby k dodržování tohoto Etického 
kodexu pro obchodní partnery vyzvali své smluvní partnery i oni. 
 

Etické kodexy dodavatelů SWS 

 
Dodavatelé SWS mohou požadovat po SWS a jejich obchodních partnerech vlastní etické kodexy, 
v takových případech je SWS a její partneři vázáni k dodržování těchto kodexů. Pokud etický kodex 
dodavatele SWS obsahuje totožná ustanovení či se odchyluje od Etického kodexu SWS,  má přednost  
ustanovení etického kodexu dodavatele SWS. 
 
Níže jsou uvedeny Etické kodexy dodavatelů SWS, které jsou pro SWS a jejich obchodní partnery (v 
případě, že odebírají danou značku) závazné: 
 
DELL 
 

• Dell a jeho programy dodržování předpisů v obchodní oblasti 

• Dell a dodržování předpisů proti úplatkářství a korupci (ABC) 
 
 
Linka pro oznamování protiprávního jednání  

Obchodní partneři včetně jejich zaměstnanců a dodavatelských řetězců mohou hlásit společnosti SWS 
domnělé nebo skutečné porušení povinností. Informace týkající se možných přestupků, nedodržení 
zákonných požadavků nebo požadavků společnosti, environmentálních, sociálních nebo 
bezpečnostních problémů nebo jiných problémů ve společnosti lze sdělit prostřednictvím e-mailu: 
kodex@sws.cz na oddělení Kvality a interního auditu.   
 
 
 
 

http://shop.sws.cz/sws/soubory/trade-compliance-program-supplemental-faq.pptx
http://shop.sws.cz/sws/soubory/antibribery-and-corruption-compliance-program-faq.pptx

