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GH 565 Směrnice k Etickému kodexu a ekologické udržitelnosti 
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Společnost Universal Transport Michels GmbH & Co. KG se svými dceřinými společnostmi (dále 

jen "Universal Transport") považuje principy ekologické udržitelnosti a etického kodexu za 

nezbytnou součást obchodních procesů. 

 

Jako celosvětově působící logistická skupina realizujeme mimo jiné těžké přepravy a komplexní 

logistické projekty s nejvyššími nároky na odbornost a inovace, přičemž zboží a služby 

odebíráme od pečlivě vybraných sub/dodavatelů. 

 

Naše obchodní aktivity jsou založeny na odpovědném firemním managementu zaměřeném na 

dlouhodobou tvorbu hodnoty. Proto jsme naše sub/dodavatele začlenili přímo do naší strategie 

ekologické udržitelnosti. Při nákupu a zadávání kontraktů sub/dodavatelům dbáme nejen na 

výrobní, ekonomická a technická kritéria, ale také na sociální a ekologické aspekty, jako jsou 

lidská práva, pracovní podmínky, prevence korupce a ochrana životního prostředí. 

Zásadními faktory při výběru a hodnocení sub/dodavatelů výrobků nebo služeb jsou pro nás 

spolehlivost, výrobní náklady, udržitelnost a inovace. 
 

Universal Transport od sub/dodavatelů vyžaduje, aby dodržovali platné právní předpisy, 

zásady iniciativy OSN Global Compact a tento Etický kodex sub/dodavatele Universal 

Transport. Kromě toho Universal Transport od sub/dodavatelů očekává, že zavedou nebo již 

zavedli vhodné výrobní procesy, které napomáhají dodržování platných zákonů a podporují 

neustálé zlepšování s ohledem k Etickému kodexu a ekologické udržitelnosti.  

 

Universal Transport dále očekává, že její sub/dodavatelé zajistí, aby i jejich přidružené 

společnosti dodržovaly a respektovaly všechny zde popsané zásady a požadavky. Pod pojmem 

"přidružené společnosti" se pro účely této směrnice rozumí společnosti, které jsou přímo nebo 

nepřímo ve vlastnictví sub/dodavatele v rozsahu nejméně padesáti procent (50 %) základního 

kapitálu s hlasovacím právem. 

 

Etický kodex sub/dodavatelů Universal Transport: 
 

» Zákaz korupce a úplatkářství 

Universal Transport očekává, že její sub/dodavatelé nebudou tolerovat korupci v jakékoli formě 

a zajistí, aby při svém podnikání dodržovali úmluvy Organizace spojených národů (OSN) a 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a příslušné protikorupční zákony. 

Zejména se zavazují také zajistit, aby jejich zaměstnanci nebo dodavatelé nenabízeli, 

neslibovali ani neposkytovali zaměstnancům Universal Transport nebo spřízněným třetím 

stranám žádné výhody s cílem získat zakázku nebo jiné přednostní zacházení v obchodním 

styku. 

 

» Opatření v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 

Universal Transport očekává, že její sub/dodavatelé striktně dodržují veškeré právní předpisy 

související s bojem proti praní špinavých peněz a financováním jakýchkoliv nezákonných 

aktivit. Universal Transport spolupracuje pouze se zákazníky a sub/dodavateli, jejichž činnost 

je financována z legálních zdrojů. 
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» Střet zájmů 

Universal Transport od svých sub/dodavatelů očekává, že o svých obchodních vztazích 

rozhodují výhradně na základě objektivních kritérií, dále také očekává, že od samého počátku 

obchodního vztahu je zabráněno střetu zájmů se soukromými zájmy nebo jinými 

ekonomickými aktivitami, včetně aktivit příbuzných osob nebo organizací. 

 
» Respektování pravidel hospodářské soutěže 

Universal Transport očekává, že její sub/dodavatelé podporují otevřené, čestné a férové 

podnikatelské prostředí, které jedná v souladu s evropskými a mezinárodními předpisy. Rovněž 

také očekává, že se její sub/dodavatelé nepodílí na žádných dohodách narušujících 

hospodářskou soutěž zejména formou cenových dohod, rozdělení trhu, rozdělení zákazníků a 

nezneužívají své postavení na trhu.  

 
» Ochrana životního prostředí 

Universal Transport od svých sub/dodavatelů očekává, že dbají na ochranu životního prostředí a 

provádějí svou činnost ekologicky zodpovědným způsobem a v souladu s příslušnou legislativou. 

 
» Respektování práv zaměstnanců 

Universal Transport očekává, že její sub/dodavatelé dodržují základní pracovní normy 

Mezinárodní organizace práce (MOP) jako jsou zákoník práce, zákon o zaměstnanosti a zákon o 

kolektivním vyjednávání, zákon o inspekci a další, s ohledem na zákony a právní normy v dané 

zemi a lokalitě.  

 
» Zákaz dětské práce 

Universal Transport od svých sub/dodavatelů očekává, že zakážou a zdrží se jakéhokoli druhu 

dětské práce. Minimální věk pro zaměstnávání není nižší než věk pro ukončení povinného 

vzdělávání a v žádném případě není méně než 15 let.  

 

» Zákaz diskriminace 

Universal Transport od svých sub/dodavatelů očekává, že se nepodílí a nepodporují 

diskriminaci na základě pohlaví, věku, barvy pleti, kultury, etnického původu, sexuální identity, 

zdravotního postižení, náboženské příslušnosti nebo víry. Rovněž dodržují rovné příležitosti, 

rovné zacházení a předcházejí diskriminaci při přijímání zaměstnanců nebo při podpoře 

poskytování vzdělávání a odborné přípravy. 

 
» Nucené práce 

Universal Transport očekává, že její sub/dodavatelé ve svých společnostech nedovolí nucenou 

práci. 

 

» Odměňování a pracovní doba 

Universal Transport očekává, že její sub/dodavatelé budou dodržovat platné právní předpisy 

týkající se pracovní doby. Dále očekává, že zaměstnanci sub/dodavatelů budou odměňováni v 

souladu s platnými právními předpisy v dané zemi a lokalitě podle nařízení vlády o minimální 

mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši 
příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
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» Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Universal Transport očekává, že její sub/dodavatelé zavedou a budou dodržovat vhodný 

systém řízení podle platné mezinárodní normy, která stanovuje požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci (např. ISO 45001). To mimo jiné zahrnuje omezování skutečných a 

potenciálních rizik v oblasti bezpečnosti práce a také školení zaměstnanců s cílem co nejlépe 

předcházet úrazům a nemocem z povolání. 

 

» Vztahy s dodavateli 

Universal Transport očekává, že její sub/dodavatelé sdělí svým dodavatelům všechny zde 

popsané zásady a požadavky a zohlední je při jejich výběru. Sub/dodavatelé jsou povinni 

podporovat své dodavatele, aby při plnění svých smluvních závazků dodržovali výše popsané 

normy v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, prevence korupce a ochrany životního 

prostředí. 

 

» Dodržování Etického kodexu sub/dodavatele Universal Transport 

Sub/dodavatelé stvrzují dodržování zásad a požadavků tohoto Etického kodexu sub/dodavatele 

Universal Transport podpisem Kodexu chování sub/dodavatele  (FB 333), který je součástí 

vzájemného obchodního vztahu. Tento formulář je k dispozici na internetových stránkách 

Universal Transport na adrese: www.universal-transport.com . 

Jakékoli porušení zásad a požadavků stanovených v Etickém kodexu sub/dodavatele bude 

považováno za podstatné narušení smluvního vztahu ze strany sub/dodavatele. 

V případě podezření na nedodržování výše popsaných zásad a požadavků si společnost 

Universal Transport vyhrazuje právo vyžádat si informace o příslušných skutečnostech. 

Universal Transport má dále právo bez výpovědní lhůty ukončit jednotlivé nebo všechny smluvní 

vztahy se sub/dodavateli, kteří prokazatelně nedodržují Etický kodex sub/dodavatele, nebo 

neusilují o zlepšení a neprovádějí opatření ke zlepšení, poté, co jim k tomu Universal Transport 

poskytla přiměřenou lhůtu. 

 

» Reference/odkazy 

 Globální smlouva OSN: www.unglobalcompact.org

 Všeobecná deklarace lidských práv: www.un.org/en/rights

 Mezinárodní pracovní normy (MOP): www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm

 Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO):    www.iso.org

 

» Kontaktní osoba pro zjištěná porušení 

kontaktní osobou pro případ porušení výše uvedených pravidel a pokynů pro dodržování 

předpisů nebo jiných nesrovnalostí je pan Frank Schütt, kterého lze kontaktovat takto: 

 +49 (0) 173 / 5483142  frank.Schuett@universal-transport.com 

http://www.universal-transport.com/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.un.org/en/rights
http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
http://www.iso.org/
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