KODEX DODAVATELE
Státní podnik Česká pošta, s.p. (dále „Česká pošta“ nebo „ČP“) jako držitel poštovní licence zajišťuje
poskytování univerzálních poštovních služeb. Jeho posláním je být důvěryhodným poskytovatelem služeb
v oblasti zprostředkování informací, plateb a zboží tradičními i elektronickými formami. Česká pošta má
nastaven compliance management systém včetně etických norem chování a jednání závazného pro všechny
zaměstnance a to jak vůči zákazníkům, tak i v obchodních či jiných smluvních vztazích. Základní hodnoty a
standardy jednání, které Česká pošta uznává, jsou vyjádřeny v tomto kodexu dodavatele.
Kodex dodavatele se vztahuje na dodavatele vzešlé z procesu zadávání veřejných zakázek a smluvní
partnery, jejichž výrobky anebo služby Česká pošta prodává prostřednictvím sítě svých poboček či jinými
způsoby (dále jen „dodavatelé“). Kodex dodavatele je součástí smluv uzavíraných mezi Českou poštou a
dodavateli. Česká pošta od svých dodavatelů očekává, že při svých činnostech budou dodržovat a prosazovat
stejné hodnoty a standardy jako ona sama. A stejně tak vyvinou přiměřené úsilí, aby shodné standardy
aplikovali také všechny subjekty, které použijí k plnění smlouvy uzavřené s Českou poštou (subdodavatelé).
Česká pošta od dodavatelů očekává dodržování těchto zásad a principů:
Právní předpisy – dodavatel dodržuje platné zákony a jiné právní předpisy; svoji činnost provozuje v souladu
se všeobecně přijímanými zásadami a normami v oblasti mezinárodně uznávaných lidských práv, společenské
odpovědnosti a zodpovědného přístupu k životnímu prostředí.
Lidská práva – dodavatel s každým jednotlivcem jedná s respektem, slušností a dodržuje základní lidská
práva v souladu s příslušnými právními předpisy, předpisy EU a mezinárodními smlouvami.
Zákaz diskriminace – dodavatel se nedopouští žádné formy diskriminace a ani jí netoleruje.
Zaměstnanecké vztahy – dodavatel zajišťuje vhodné pracovní podmínky včetně bezpečného pracovního
prostředí, pracovní doby a mezd v souladu s pracovněprávními předpisy. Dodavatel zaručuje právo na
sdružování a kolektivní vyjednávání, zdržuje se neetických nebo nezákonných postupů vůči zaměstnancům,
dodržuje zákaz dětské práce, nucených prací a dále se také zdržuje jakékoli formy obtěžování, zastrašování
či útisku.
Životní prostředí – dodavatel svou činnost provádí bezpečně a odpovědně a minimalizuje její dopady na
životní prostřední v souladu s platnou právní úpravou ochrany životního prostředí.
Chování na trhu – dodavatel podporuje čestné a konkurenční podnikatelské prostředí a prohlašuje, že se
nezapojí do manipulování veřejných zakázek ani do jiných forem jednání vedoucích k omezování či narušení
hospodářské soutěže.
Protikorupční pravidla – dodavatel se nepodílí na korupci či podplácení v jakékoliv podobě a zajistí, že
obchodní rozhodnutí nebudou ovlivňována jakýmikoliv neoprávněnými nebo nezákonnými platbami či
jakýmikoliv dary, cestami či jinými hodnotnými věcmi včetně nehmotných výhod.
Střet zájmů – dodavatel se vyhýbá situacím, kdy by mohlo dojít ke střetu jeho vlastních zájmů se zájmy České
pošty či kdy by zájmy obou stran byly v rozporu; případně situaci konkrétního střetu zájmů nahlásí na
oznamovací linku České pošty.
Ochrana informací – dodavatel všechny obchodní či finanční informace týkající se České pošty a jejích
obchodních partnerů, případně též osobní údaje, považuje za důvěrné a zajistí příslušným způsobem jejich
ochranu před neoprávněným zacházením či neoprávněným sdělením třetí straně.
Ochrana osobních údajů – dodavatel respektuje právo každého člověka na ochranu jeho osobních údajů a
při nakládání s osobními údaji striktně dodržuje nařízení GDPR a další věcně příslušné právní předpisy.
Ochrana majetku a práv – dodavatel přispívá k ochraně majetku České pošty proti zneužití, krádeži či zničení
a přijme potřebná opatření na ochranu duševního vlastnictví České pošty.

Nahlášení podnětů – oznamovací linka České pošty
V případě porušení zásad vyjádřených v kodexu a to i ze strany zaměstnanců České pošty je dodavatel
oprávněn i jen podezření nahlásit na oznamovací linku České pošty compliance@cpost.cz.
Oznamovateli je zaručena ochrana identity a Česká pošta řádně prošetří všechna obdržená podání, pokud
budou obsahovat relevantní informace.
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