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1. Zásady chování třetích stran  

Skupina Photon Energy (nebo 'Skupina') je definována jako skupina společností, které podléhají jednotné správě 
a řízení vykonávané mateřskou společností Photon Energy N.V.. Pro zajištění férovosti všech svých činností, 
Skupina zavedla tzv. Etický kodex vymezující její zásady etiky podnikání a organizační pravidla. Skupina Photon 
Energy očekává, že všichni její partneři a dodavatelé budou dodržovat určité pokyny odvozené z hodnot Skupiny. 
Proto Skupina Photon Energy stanovila tyto Zásady chování Třetích stran (dále jen „Zásady“) odrážející základní 
hodnoty a zásady stanovené v Etickém kodexu Skupiny, které jsou závazné pro každého partnera a dodavatele 
(nebo „Třetí stranu'), který se Skupinou spolupracuje.  

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujete a zavazujete se dodržovat níže uvedené Zásady. 

 

 Etika 
 

2. Soulad s právními požadavky 
Třetí strana bude dodržovat příslušné zákony a předpisy platné v zemích, kde podnikají, pokud nejsou v rozporu 
s místní legislativou. Dodržování místních zákonů a právních předpisů se také musí vztahovat na zástupce, 
zprostředkovatele nebo jiné orgány, které Třetí strana zaměstnává nebo s nimi spolupracuje podle jejího 
nejlepšího vědomí. 

 
3. Zakázané obchodní praktiky 

Třetí strana se zavazuje vyvarovat podvodům, korupci, nekalé soutěži, praní špinavých peněz, financování 
terorismu a jakémukoli jinému zakázanému podnikání a zavazuje se mu bránit. Třetí strana nebude nabízet, 
slibovat ani poskytovat žádnou neoprávněnou výhodu, laskavost nebo pobídku žádnému veřejnému činiteli nebo 
jakékoli jiné třetí straně. To platí bez ohledu na to, zda je neoprávněná výhoda nabízena přímo nebo 
prostřednictvím zprostředkovatele. Třetí strana není zapojena do žádné formy praní špinavých peněz a učiní 
veškeré kroky, které zabrání tomu, aby finanční transakce týkající se Skupiny byly k praní špinavých peněz 
zneužity.  

 
4. Střet zájmu 

Třetí strana se bude vyhýbat situacím, ve kterých jsou zúčastněné strany ve střetu zájmů. Třetí strana ani její 
zaměstnanci se nebudou zapojovat do činností ani mít zájmy, které by bránily jejich schopnosti objektivně a 
efektivně vykonávat práci pro Skupinu Photon Energy. Pokud se Třetí strana dozví o možném střetu zájmů, bez 
zbytečného odkladu o tom uvědomí Skupinu prostřednictvím její kontaktní osoby nebo prostřednictvím 
zabezpečené webové platformy SpeakUp Line, dostupné na adrese: https://www.photonenergy.com/en/photon-
energy-group/reporting-misconduct.html,  kterou provozuje nezávislý externí poskytovatel. 

 

5. Dary, pohostinství a výdaje 
Třetí strana nebude přímo ani nepřímo ovlivňovat jednání nebo chování zaměstnanců nebo zástupců Skupiny 
Photon Energy nabízením darů, pokud dar není eticky ospravedlnitelný a nikdy v situacích spojených s jednáním 
o smlouvě, nabídkovým řízením nebo vyjednáváním o ceně. Pohostinství (jako jsou společenské akce, jídlo nebo 
zábava) může být nabízeno, pokud existuje jasný obchodní účel, ale náklady musí být udržovány v rozumných 
mezích a musí být vždy eticky ospravedlnitelné.

https://www.photonenergy.com/en/photon-energy-group/reporting-misconduct.html,
https://www.photonenergy.com/en/photon-energy-group/reporting-misconduct.html,
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6. Lidská práva 

Lidská práva a principy 

Třetí strana tímto potvrzuje, že respektuje mezinárodní lidská práva. Třetí strana potvrzuje, že klade prvořadý 
důraz na zajištění souladu s pracovními normami a že netoleruje žádnou formu moderního otroctví, jako je 
nucená práce, dětská práce nebo diskriminace (jak je podrobně uvedeno v částech 8 a 10 tohoto dokumentu) na 
pracovišti. Třetí strana nebude za žádných okolností způsobovat ani přispívat k porušování nebo obcházení 
lidských práv. Třetí strana bude dodržovat zákony a předpisy týkající se rovných příležitostí, obtěžování a 
diskriminace. 

 
7. Nucená práce 

Třetí strana nesmí využívat nucenou nebo nedobrovolnou práci. Veškerá pracovní síla musí být dobrovolná a 
zaměstnanci musí mít možnost odejít s důvodným oznámením. Zaměstnanci nejsou povinni ukládat u svého 
zaměstnavatele peníze nebo doklady totožnosti. 

 
8. Dětská práce 

Třetí strana nezaměstná žádnou osobu, která nedosáhla minimálního zákonného věku pro zaměstnání. Je-li 
zaměstnáno dítě (osoby mladší 18 let), zohledňuje se především nejlepší zájem dítěte. Děti nesmějí být 
zaměstnávány žádnou prací, která by mohla být nebezpečná nebo mohla narušit zdraví nebo fyzický, duševní, 
duchovní, morální nebo sociální vývoj dítěte. 

 

9. Svoboda sdružování 
Třetí strana bude respektovat právo svých zaměstnanců svobodně se sdružovat, vstupovat do zaměstnaneckých 
sdružení, organizovat se a kolektivně vyjednávat, a to v souladu s místními zákony. 

 
10. Diskriminace 

Třetí strana se bude chovat s respektem ke každému, s kým při své práci pro Skupinu přijde do styku. Třetí strana 
nebude tolerovat jakýkoli druh diskriminace ve vztahu ke svým zaměstnancům na základě věku, pohlaví, sexuální 
orientace, zdravotního stavu, rasy, národnosti, politického názoru, národního a sociálního původu nebo 
náboženství. Třetí strana rovněž zabrání jakékoli formě šikany nebo vykořisťování. 

 

11. Kázeňské praktiky 

Třetí strana bude se zaměstnanci jednat s respektem a důstojností. Fyzické nebo slovní napadání nebo jiné 
obtěžování a jakékoli hrozby nebo jiné formy zastrašování jsou zakázány. 

 

12. Pracovní podmínky 
Třetí strana zajistí, aby její zaměstnanci rozuměli své pracovní náplni a poskytne jim přiměřenou mzdu a vhodné 
pracovní podmínky. Třetí strana bude také dodržovat místní zákony týkající se pracovní doby.
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BOZP, životní prostředí 

 
13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Třetí strana zajistí bezpečné, zdraví nezávadné pracovní prostředí a bude dodržovat veškeré platné zákony a 
předpisy v souladu s mezinárodně uznávanými normami. Zaměstnancům musí být poskytnuty relevantní 
informace o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, dále pak vybavení, podpůrné procesy a školení. 

 
14. Ochrana životního prostředí 

Třetí strana se bude snažit vyhnout negativním dopadům svých činností na životní prostředí, případně je 
minimalizovat a následně kompenzovat. Třetí strana musí dodržovat místní legislativu v oblasti životního 
prostředí a směrnice na ochranu životního prostředí. Třetí strana bude svou činnost provádět podle mezinárodně 
uznávaných zásad environmentálního managementu a bude usilovat o neustálé zlepšování v oblasti životního 
prostředí. 

 
15. Obchodní partneři, zástupci a další zprostředkovatelé 

Třetí strana bude vyzývat stávající a potenciální obchodní partnery, zástupce a zprostředkovatele, aby přijali 
principy stanovené v těchto Zásadách ve všech transakcích souvisejících se Skupinou Photon Energy. 

 
16. Dodavatelé 

Třetí strana bude podporovat přijetí těchto Zásad svými vlastními dodavateli ve všech interakcích souvisejících 
se Skupinou Photon Energy. 

 
17. Jiné 

Třetí strana bude podporovat neustálé zlepšování svých činností a dodržovat dohodnuté standardy kvality, jakož 
i záruky a garance. Zajistí také dodržování předpisů o zabezpečení a ochraně osobních údajů dle místní 
legislativy.  

 

 

Podpisem tohoto dokumentu (oprávněným zástupcem Třetí strany) potvrzujete, že jako partner nebo dodavatel 
Skupiny Photon Energy: 

 
► naplňujete podle svého nejlepšího vědomí požadavky stanovené v těchto Zásadách; 

 
►  berete na vědomí, že jakákoliv dohoda (ujednání) a/nebo nákupní objednávka (objednávky) uzavřená 

se společností Skupiny Photon Energy je/jsou tímto upravena tak, aby zahrnovala tyto Zásady chování 
Třetích stran, a jakékoli nedodržení těchto Zásad a principů bude považováno za porušení smlouvy, 
což může vést k ukončení smlouvy a/nebo objednávky. 

 
 
 

Název společnosti / Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………….. 
 
Sídlo společnosti / Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………………………………. 

Jméno oprávněného zástupce: …………………………………………………………………………………… 

 
 
 

………………. (místo), …………………….(datum) ………………………… 
        (podpis) 
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