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Preambule
Společnost ŠKODA AUTO a.s. se zavázala k dodržování nejvyššího standardu etických principů a k zajištění souladu s právními
předpisy, zejména s těmi vztahujícími se k prevenci úplatkářství, nezákonných plateb a korupce. ŠKODA AUTO a.s. očekává
plnění stejného závazku také od svých obchodních partnerů.
Soulad s právními předpisy
Dodavatel zajistí, aby všechny činnosti, které vykonává, byly prováděny v souladu s právními předpisy platnými v místě jeho
sídla nebo v místě výkonu jeho podnikání. Dodavatel podobně zajistí i soulad s právními předpisy jiných zemí, které mohou
být na výkon jeho činností vztaženy, zejména s těmi, které upravují problematiku úplatkářství.
Dodavatel se nebude zapojovat do spolupráce s veřejným činitelem nebo jinou osobou v souvislosti s nezákonným
ovlivňováním veřejné obchodní soutěže, veřejné zakázky nebo nabídky do veřejné soutěže či veřejné zakázky.
Dodavatel se zavazuje, že se vyhne aktivitám, které by mohly vést k zákazu plnění veřejných zakázek a/nebo uložení pokuty
za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, porušování předpisů o minimální mzdě a placení
sociálního a zdravotního pojištění .
V případě, že se dodavatel nebo jeho statutární orgán dozví o porušení právních předpisů ze strany dodavatele, včetně těch
týkajících se úplatkářství, tuto skutečnost neprodleně oznámí ŠKODA AUTO a.s..

Zamezení střetu zájmů a úplatkářství
Dodavatel se vyhne účasti a/nebo odmítne účast na aktivitách, které by mohly vést ke střetu zájmů, a neposkytne,
nenabídne nebo neslíbí úplatek nebo jiné nezákonné platby třetí straně za účelem získání nebo udržení obchodního vztahu
nebo neoprávněné výhody.

Zákaz diskriminace
Dodavatel dále zajistí, aby v průběhu spolupráce se ŠKODA AUTO a.s. nedocházelo k diskriminaci jeho zaměstnanců z
důvodu rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, národnosti, věku (s výjimkami dle platných právních předpisů), rodinného stavu,
politické příslušnosti nebo postižení.
Dodavatel přijme taková opatření, která mohou být oprávněně požadována ze strany ŠKODA AUTO a.s. při výkladu nebo
plnění závazků dle tohoto dokumentu.

