Etický kodex
pro dodavatele společnosti MCE Slaný s.r.o.,
IČ: 437 74 407 (dále jen „MCE“)
(Code of Conduct for Suppliers)
Společnost MCE se zavázala dodržovat zásady etiky, integrity a legálnosti. Etický kodex jsou
povinni dodržovat všichni zaměstnanci MCE. Také od svých dodavatelů očekává MCE
integritu a zákonné, etické jednání, odpovídající následujícím minimálním standardům.
Boj s korupcí
Dodavatelé působí aktivně a důsledně proti jakýmkoliv postižitelným nebo neetickým vlivům
na rozhodování MCE nebo jiných společností a institucí a bojují proti úplatkářství i ve vlastní
společnosti.
Boj proti zakázaným dohodám
Dodavatelé se nepodílejí na ilegálních dohodách omezujících hospodářskou soutěž a bojují
proti zakázaným kartelům.
Boj proti nezákonnému zaměstnávání a práci načerno
Dodavatelé dbají na zákonná nařízení týkající se zaměstnávání zaměstnanců a efektivně
předcházejí ilegálnímu zaměstnávání a práci načerno.
Dodržování základních práv zaměstnanců
Dodavatelé dbají na zdraví, bezpečnost a osobní práva svých zaměstnanců a dodržují
principy respektujícího, spravedlivého a nediskriminujícího přístupu k nim. Zaměstnávají a
odměňují své zaměstnance na základě spravedlivých a zákonům odpovídajících smluv a
dodržují v této oblasti alespoň minimální mezinárodní standardy.
Ochrana životního prostředí
Dodavatelé dbají na zákonné standardy týkajících se ochrany životního prostředí a
minimalizují jeho zatěžování.
Dodavatelé ohlásí MCE vlastní porušení tohoto etického kodexu v případě, že se porušení
obchodního vztahu s MCE týká, a rovněž ohlásí případná zjištění porušení tohoto kodexu ze
strany zaměstnanců MCE.
Dodavatelé jsou povinni aktivně se podílet na objasňování podezření z porušení tohoto
kodexu a při tom bezvýhradně spolupracovat s MCE.
Pokud existuje důvodné podezření, že dodavatel porušil tento etický kodex nebo se
dostatečně nepodílí na vysvětlení popř. spolupráci na objasnění podezření z porušení
kodexu, má MCE právo na základě existujících smluvních nebo zákonných ustanovení
obchodní vztah s dotčeným dodavatelem okamžitě ukončit. MCE si vyhrazuje právo provést
v případě porušení etického kodexu další právní kroky, zejména požadovat náhradu škody.
MCE může etický kodex přiměřeně aktualizovat a očekává od svých dodavatelů, že budou
tyto změny akceptovat.

Tímto dodavatel potvrzuje:
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1. Obdrželi jsme etický kodex pro dodavatele společnosti MCE a tímto se ho
zavazujeme, navíc k ostatním smluvním povinnostem vůči MCE, dodržovat.
2. Souhlasíme s tím, aby toto prohlášení podléhalo českému hmotnému i procesnímu
právu.

................................................
místo, datum

................................................
jméno (hůlkově), funkce

................................................
podpis dodavatele
firemní razítko
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