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Etický kódex  

spoločností Arriva 

pre obchodných partnerov 

 
 
 
 

 
Cieľ Etického kódexu pre obchodných partnerov  
V tomto Etickom kódexe Arriva definuje svoje požiadavky a princípy pre obchodné 
jednania so svojimi obchodnými partnermi, najmä s takými partnermi, ktorí 
dodržiavajú etické štandardy, platné zákony a sú bezúhonní. Obchodnými partnermi 
sú všetky spoločnosti, ktoré dodávajú tovary a služby pre Arrivu. Tieto spoločnosti 
môžu byť  dodávatelia, konzultanti, agenti, ostatní poskytovatelia tovarov a služieb, a 
podobne. Arriva očakáva od svojich obchodných  partnerov, že implementujú princípy, 
ktoré sú uvedené v tomto etickom kódexe, v ich organizácii  celosvetovo, a budú sa 
nimi riadiť. 
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Všeobecné princípy 
 
Skupina Arriva je oddaná trvalo udržateľnému rozvoju a je súčasťou skupiny Deutsche 
Bahn, ktorá je zaviazaná  smerom k OSN dodržiavať Desať  princípov globálnej zmluvy 
OSN. Obchodný úspech a sociálna zodpovednosť sa nevylučujú navzájom – v 
skutočnosti sú vzájomne závislé. Trvalo udržateľný rozvoj a zodpovedné riadenie 
považujeme za dôležitý základ počas obchodných rokovaní s našimi obchodnými  
partnermi. 
 
Z tohto dôvodu očakávame od svojich obchodných partnerov 

▪ Bezúhonne riadiť svoje obchodné aktivity, t.j. obzvlášť dodržiavať príslušné platné 
práva, napr. ľudské práva, protikorupčné práva, práva o ochrane osobných údajov, 
práva hospodárskej súťaže a protimonopolné práva, a práva o ochrane životného 
prostredia, 

▪ propagovať dodržiavanie uvedených princípov v tomto etickom kódexe Arriva 
a adekvátne ich podporovať,  

▪ konať úprimne, zodpovedne a spravodlivo. 
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Spoločenská zodpovednosť našich obchodných  partnerov 
 
Sme presvedčení, že spoločenská zodpovednosť je kľúčovým faktorom pre dlhodobé 
úspechy našich spoločností a preto je nenahraditeľným prvkom nášho hodnotovo 
riadeného manažmentu. Z tohto dôvodu očakávame od svojich obchodných 
partnerov, aby  zapracovali do vedenia svojich firiem nasledovné princípy: 
 

Ľudské práva 
  

Naši obchodní  partneri rešpektujú všeobecne uznávané ľudské práva. 
 

Detská a nútená 
práca  

Naši obchodní partneri prísne odmietajú detskú prácu a dodržiavajú platné zákony 
o zákaze detskej práce. Navyše naši obchodní partneri netolerujú nijakú formu nútenej 
práce. 
 

Rovnaké 
príležitosti 
 

 
Naši obchodní partneri podporujú diverzitu vo svojich štruktúrach a netolerujú nijakú 
diskrimináciu pri nábore a zamestnávaní zamestnancov. 
 

Sloboda 
zhromažďovani
a 
 

 
Obchodní partneri Arrivy rešpektujú platné právo o slobode zhromažďovania a o 
formovaní záujmových skupín a chránia práva svojich zamestnancov vo  svojich 
organizáciách.  
 

Bezpečnosť 
  

Bezpečnosť ľudí je prvé v jadre hodnôt našich obchodných partnerov. Naši obchodní 
partneri spolu so svojimi zamestnancami vytvárajú bezpečné pracovné prostredie 
a poskytujú tréningy súvisiace s bezpečnosťou ako aj bezpečné produkty a služby. 
 

BOZP 
  

Prostredníctvom preventívnej BOZP a dobrých pracovných podmienok sa naši 
obchodní partneri usilujú predchádzať nebezpečenstvám jednotlivcov a podporujú 
a chránia zdravie svojich zamestnancov. Bezpečnosť svojich zamestnancov je hlavnou 
požiadavkou organizácií našich obchodných partnerov. 
 

Ochrana 
životného 
prostredia 

 
Naši obchodní  partneri dodržiavajú platné štandardy ochrany životného prostredia 
a sú angažovaní v dodržiavaní princípov trvalo udržateľného rozvoja a životného 
prostredia, ako vlastnú firemnú hodnotu. 
 

Podmienky 
práce 
a zamestnávani
a 

 
Naši obchodní partneri dodržiavajú platné práva a dohody so svojimi sociálnymi 
partnermi a adekvátne odmeňujú svojich zamestnancov.  
 

Ochrana 
osobných 
údajov 

 
Naši obchodní partneri dodržiavajú platné práva o ochrane osobných údajov, najmä 
o svojich zamestnancoch, obchodných  partneroch a zákazníkoch 
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Antikorupcia  
 
Arriva netoleruje nijakú formu korupcie ani iné formy nekalej súťaže. Priehľadnosť 
a otvorenosť sú esenciálnou požiadavkou Arrivy, aby zaistili dôveru a kredibilitu 
v obchode a počas rokovaní s obchodnými  partnermi. 
  

Korupcia 
 

Naši obchodní partneri netolerujú nijakú formu korupcie a úplatkárstva. 
 

Konzultanti / 
Agenti / Brokeri 
 

 
Akákoľvek odmena platená konzultantom, agentom, brokerom alebo iným 
sprostredkovateľom nemôže poskytovať nespravodlivé výhody pre obchodných 
partnerov, zákazníkom alebo tretej strane. Naši obchodní partneri si vyberajú svojich 



 

 

                      
                  Názov dokumentu: Etiský kódex 
                  Dátum: 18. 12. 2014 

 

konzultantov, agentov, brokerov a iných sprostredkovateľov opatrne a na základe 
vhodných kritérií. 
 

Zabránenie 
konfliktu 
záujmov 
 

 
Naši obchodní partneri sa vyhýbajú konfliktom záujmov, ktoré môžu viesť k rizikám 
korupcie. 

Pozvánky a dary 
 

Vo vzťahu k obchodným aktivitám s Arriva naši obchodní partneri akceptujú, že dajú 
pozvánky len v prípade, že to je vhodné a nie v očakávaní dostať nejaké výhody na 
oplátku, alebo akékoľvek iné špeciálne zaobchádzanie a neporušujú platné právo 
(obzvlášť protikorupčné právo). To isté platí pre prijímanie a dávanie darov, alebo 
výhod akéhokoľvek iného druhu. 
 

Správanie sa v 
smere 
verejných 
činiteľov 

 
Naši obchodní partneri netolerujú nijakú formu nezákonných hmotných 
a nehmotných benefitov (zahrňujúc aj ich ponúkanie) pre verejných činiteľov, alebo 
osobám zastávajúcim podobné pozície (a to bez ohľadu na to, či boli dávané priamo, 
alebo nepriamo cez tretie strany). 
 

Politické strany 
 

Akékoľvek neprávne hmotné a nehmotné výhody pre akékoľvek politické strany, ich 
zástupcov alebo pre verejných funkcionárov alebo kandidátov na politické funkcie tiež 
nebudú tolerované našimi obchodnými partnermi. 
 

Dary / 
sponzoring 

 
 

Naši obchodní partneri dávajú dary dobrovoľne a nie v očakávaní akejkoľvek odmeny. 
Sponzorovanie jednotlivcov, skupín alebo organizácií nebude používané na získanie 
nezákonných obchodných výhod. 
 

Pranie peňazí 
 

Naši obchodní partneri vykonávajú vhodné opatrenia, aby predchádzali praniu peňazí 
vo svojich organizáciách. 
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Správanie sa obchodných partnerov s konkurenciou  
 
Arriva sa vždy snažila správať ako čestný a zodpovedný účastník trhu a očakáva to isté 
aj od svojich obchodných partnerov. 
 

Súťažné 
a kartelové 
právo 
 

 
Naši obchodní partneri dodržiavajú všetky relevantné súťažné práva. Obzvlášť 
neuzatvárajú dohody a nevypracúvajú plány, ktoré môžu ovplyvniť ceny, podmienky, 
stratégie alebo zákaznícke vzťahy, najmä v súvislosti s účasťou v  tendroch. To isté platí 
pri výmene informácií, ktoré môžu ovplyvniť súťaž medzi spoločnosťami, alebo ktoré 
nezákonne obmedzia alebo môžu obmedziť súťaž. 
 

Riadenie 
exportu 
a importu / Boj 
proti terorizmu 

 
Predovšetkým v súvislosti s globálnym obchodom, naši obchodní partneri dodržiavajú 
všetky platné práva súvisiace s importom a exportom tovarov, služieb a informácií 
a tiež aj práva o boji proti terorizmu. 
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Dodržiavanie Etického kódexu Arriva pre obchodných partnerov 

Dodržiavanie 
 
 

 
Naši obchodní partneri musia zabezpečiť, aby zásady stanovené v tomto etickom 
kódexe  pre obchodných partnerov boli dodržiavané. 
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Hlásenia do 
skupiny Arriva 
 

 
Naši obchodní partneri môžu  využiť možnosť posielania hlásenia o zločinoch cez 
existujúci systém hlásení skupiny Arriva, ktoré boli spáchané voči ich obchodným 
aktivitám pre Arrivu a ktoré môžu mať dopad na Arrivu. 
 

Ochrana 
informátorov  

Naši obchodní partneri netolerujú akúkoľvek diskrimináciu osôb, ktoré nahlásia 
porušenie zásad, ktoré boli stanovené v tomto etickom kódexe  pre obchodných 
partnerov. 
 

Dodávateľský 
reťazec  

Naši obchodní partneri dôkladne vyberajú svojich dodávateľov, s ktorými sú vo vzťahu 
cez svoje obchodné aktivity pre Arrivu, komunikujú v ich smere tie zásady, ktoré sú 
uvedené v tomto etickom kódexe, alebo zásady rovnocenné k uvedeným a podporujú, 
aby ich dodávatelia dodržiavali tieto zásady. 
 

Dôsledky 
 

Arriva zdôrazňuje kooperatívne obchodné rokovania so svojimi obchodnými 
partnermi. Pri menej závažnom porušení tohto etického kódexu, je obchodnému 
biznis partnerovi zvyčajne poskytnutá možnosť implementovať vhodné nápravné 
opatrenia v rozumnom čase v prípade, keď obchodný partner je ochotný napraviť 
porušenie a zlepšiť sa.  
V prípade vážneho porušenia (obzvlášť v prípade spáchania zločinu) si Arriva 
vyhradzuje právo na uloženie adekvátnych sankcií  určitým obchodným partnerom. 
Toto môže viesť k okamžitému ukončeniu obchodných vzťahov, zahrňujúc okamžité 
ukončenie platnej zmluvy, a nárokov na úhradu škôd a ostatných práv. 
 

Kde nájsť ďalšie 

informácie  

 

 
V prípade pochybností a otázok prosím kontaktujte Vašu kontaktnú osobu v Arrive. Okrem toho, vždy 

máte možnosť sa obrátiť priamo na Arriva Group Compliance,  

compliancesupport@arriva.co.uk. 
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