ZÁVÄZKY DODÁVATEĽOV SPOLOČNOSTÍ SKUPINY VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO
V OBLASTI ETIKY A COMPLIANCE

Záväzky dodávateľov spoločností skupiny Veolia Energia Slovensko v oblasti etiky a compliance zahŕňajú:
 Záväzky v oblasti boja proti korupcii uvedené v Protikorupčnej klauzule
 Záväzky v oblasti udržateľného rozvoja uvedené v Politike udržateľného rozvoja
 Záväzky týkajúce sa vylúčenia obchodných a iných aktivít v rizikových krajinách

„Dodávateľom“ sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá dodáva niektorej zo spoločností skupiny
Veolia Energia Slovensko tovar, práce alebo služby bez ohľadu na to, ako je označená v príslušnej
dodávateľskej zmluve, alebo v objednávke.
„Objednávateľom“ sa rozumie niektorá zo spoločností skupiny Veolia Energia Slovensko uvedená v Prílohe
č. 1 tohto dokumentu, ktorej Dodávateľ dodáva tovar, práce alebo služby.
„Zmluvou“ sa na tento účel rozumie zmluva bez ohľadu na formu t.j. písomná zmluva uzavretá medzi
Dodávateľom alebo Objednávateľom alebo objednávka podaná Objednávateľom akceptovaná zo strany
Dodávateľa výslovne alebo konkludentne dodaním tovaru, služby, alebo práce

Protikorupčná klauzula
Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať platnú legislatívu zakazujúcu podplácanie verejných činiteľov
a súkromných osôb, ovplyvňovanie verejných činiteľov za účelom dosiahnutia výhod, pranie špinavých
peňazí, a zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo spôsobiť niektorej zmluvnej strane uloženie zákazu
účasti vo verejnom obstarávaní, alebo v iných v formách verejných alebo neverejných výberových konaní.
V tomto zmysle je Dodávateľ povinný dodržiavať najmä:
a) zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon, v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/300/20210101
b) zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/91/20210101
c) zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-pravnych-predpisov?text=307%2F2014
d) zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/54/20190301
e) zákon Spojených štátov amerických o zahraničných korupčných praktikách z r. 1977 (Foreign
Corrupt Practices Act of the United States)
https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/fcpa-english.pdf
informatívny preklad nájdete tu: https://vesr.sk/sites/default/files/protikorupcne_predpisy.pdf
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f) Zákon Spojeného Kráľovstva proti korupcii z r. 2010 (UK Bribery Act)
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents
informatívny preklad nájdete tu: https://vesr.sk/sites/default/files/protikorupcne_predpisy.pdf
g) zákon Francúzskej republiky č. 2016-1691 z 9. decembra 2016 o transparentnosti, boji proti korupcii
a modernizácii podnikateľského prostredia (Sapin 2)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033558528/
Dodávateľ sa zaväzuje implementovať a dodržiavať všetky primerané a nevyhnutné postupy a opatrenia
spôsobilé zabrániť korupčnému konaniu.
Dodávateľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho štatutárnych zástupcov, vedúcich
zamestnancov, zamestnancov, splnomocnených zástupcov alebo iných osôb zastupujúcich Dodávateľa
alebo podieľajúci sa na strane Dodávateľa na plnení podľa Zmluvy priamo alebo nepriamo neponúka,
neposkytuje, neprijíma, nežiada, ani nesúhlasí s poskytnutím alebo prijatím peňazí, alebo akejkoľvek inej
oceniteľnej hodnoty, výhody alebo daru žiadnej právnickej alebo fyzickej osobe, najmä nie verejnému ani
štátnemu zamestnancovi, politickej strane, politickému kandidátovi, osobe, ktorá pôsobí v akomkoľvek
orgáne zákonodarnej, správnej alebo súdnej moci, zamestnancovi štátneho podniku alebo medzinárodnej
verejnej organizácie, a to v akomkoľvek štáte, so zámerom korupčne ovplyvniť, odmeniť, alebo naviesť k
nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti túto alebo nepriamo akúkoľvek inú osobu, alebo za
účelom získať alebo udržať pre Objednávateľa akékoľvek obchodné príležitosti alebo výhody pri výkone
podnikateľskej činnosti.
Dodávateľ sa zaväzuje neposkytnúť Objednávateľovi, zamestnancovi Objednávateľa, ani žiadnej osobe
zastupujúcej Objednávateľa, alebo podieľajúcej sa na plnení Zmluvy na strane Objednávateľa žiadne
peňažné ani nepeňažné kompenzácie v súvislosti s uzavretím a plnením Zmluvy.
Dodávateľ vyhlasuje, že si nie je vedomý skutočnosti, že je medzi Dodávateľom a Objednávateľom, alebo
klientom Dodávateľa a Objednávateľom majetkové alebo personálne prepojenie. Tento odsek
Protikorupčnej klauzuly sa nevzťahuje na Zmluvy uzavreté medzi spoločnosťami skupiny Veolia a na
situáciu, ak je klientom Dodávateľa aj iná spoločnosť zo skupiny Veolia.
Dodávateľ sa zaväzuje, že Objednávateľovi oznámi akékoľvek porušenie povinností podľa tejto
Protikorupčnej klauzuly, alebo zistenie skutočnosti v rozpore s vyhláseniami Dodávateľa uvedenými v tejto
Protikorupčnej klauzule a to bez zbytočného odkladu po tom ako sa o takomto porušení alebo skutočnosti
dozvedel.
V prípade, ak Objednávateľ písomne upozorní Dodávateľa na dôvodné podozrenie z porušenia záväzku
Dodávateľa vyplývajúceho z tejto Protikorupčnej klauzuly alebo na zistený rozpor s vyhláseniami
Dodávateľa uvedenými v tejto Protikorupčnej klauzule :
a) Objednávateľ je oprávnený pozastaviť odoberanie plnenia podľa Zmluvy a to aj bez
predchádzajúceho upozornenia Dodávateľa a po dobu, ktorú Objednávateľ považuje za nevyhnutnú
pre účely vyšetrenia porušení Protikorupčnej klauzuly. Dodávateľovi nevznikne voči
Objednávateľovi žiadny nárok na náhradu škody spôsobenej pozastavením plnenia Zmluvy.
b) Dodávateľ je povinný prijať všetky opatrenia potrebné k tomu, aby zabránil strate alebo zničeniu
akýchkoľvek údajov a dokumentov vo vzťahu k zistenému porušeniu Protikorupčnej klauzuly.
V prípade, ak Dodávateľ poruší ktorúkoľvek z povinností podľa tejto Protikorupčnej klauzuly, alebo nastanú
skutočnosti v rozpore s vyhláseniami Dodávateľa uvedenými v tejto Protikorupčnej klauzule, Objednávateľ
je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od Zmluvy, alebo zrušiť vystavenú objednávku
s okamžitou účinnosťou bez toho, aby v tej súvislosti Dodávateľovi vznikol akýkoľvek nárok zo
zodpovednosti za škodu.
Dodávateľ je povinný Objednávateľovi nahradiť akúkoľvek škodu, prípadne nemajetkovú ujmu spôsobenú
Objednávateľovi v súvislosti s porušením tejto Protikorupčnej klauzuly.
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Politika udržateľného rozvoja
Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je jednou zo spoločností skupiny Veolia, ktorá uplatňuje pri
svojej činnosti politiku udržateľného rozvoja, ktorej cieľom je podpora ľudských práv, zvyšovanie úrovne
spoločenského blahobytu a ochrana životného prostredia.
Dodávateľ sa v súvislosti s touto politikou zaväzuje dodržiavať nielen platnú legislatívu v predmetných
oblastiach, ale tiež rešpektovať hodnoty politiky Veolia zverejnené na https://www.veolia.sk/spolocenskazodpovednost a ďalšie normy uvedené v tomto dokumente, a to najmä:
a) Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN, Dohovor OSN o právach dieťaťa a medzinárodné zmluvy
prijaté na pôde Medzinárodnej organizácie práce,
b) Platnú legislatívu v oblasti pracovného práva, najmä pokiaľ ide o predpisy týkajúce sa zákazu
diskriminácie, nelegálnej práce, detskej práce, nútenej práce a práv zástupcov zamestnancov,
c) Zásadu diverzity, podľa ktorej podpora plurality a hľadanie diverzity prostredníctvom riadenia
náboru a kariérneho postupu je faktorom prispievajúcim k pokroku v spoločnosti,
d) Ciele politiky Veolia v oblasti BOZP, najmä zásadu dodávať práce, tovary a služby za podmienok,
ktoré minimalizujú nebezpečenstvo pre zdravie a bezpečnosť osôb podieľajúcich sa na plnení
Zmluvy na strane Dodávateľa i zamestnancov Objednávateľa, a snažiť sa o neustále zlepšovanie
v tejto oblasti,
e) Platnú legislatívu týkajúcu sa ochrany životného prostredia a tiež ďalšie opatrenia na obmedzenie
negatívneho vplyvu na životné prostredie, najmä znižovaním spotreby energie a primárnych
zdrojov; znižovaním množstva odpadov vytvorených pri svojej činnosti a riadením ich likvidácie;
znižovaním emisií látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie a prevenciou
environmentálnych škôd.
Dodávateľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť, aby tieto povinnosti dodržiavali aj jeho zamestnanci, viesť
k dodržiavaniu uvedených povinností svojich dodávateľov a nespolupracovať s dodávateľmi, ktorí konajú
v rozpore s uvedenými zásadami.
Dodávateľ sa na výzvu Objednávateľa zaväzuje informovať Objednávateľa o aktuálnom stave svojich
opatrení v oblasti politiky udržateľného rozvoja, ako sú uvedené v tomto dokumente.
Dodávateľ sa zaväzuje, že Objednávateľovi oznámi akýkoľvek rozpor s vyhláseniami uvedenými v tejto
klauzule a to bez zbytočného odkladu po tom ako sa o takejto skutočnosti dozvedel.
V prípade, ak Objednávateľ zistí rozpor s vyhláseniami Dodávateľa uvedenými v tejto klauzule,
Objednávateľ je oprávnený pozastaviť odoberanie plnenia podľa Zmluvy, alebo odstúpiť od Zmluvy príp.
zrušiť vystavenú objednávku pričom Dodávateľovi v tejto súvislosti nevznikne voči Objednávateľovi žiadny
nárok na náhradu škody.
Dodávateľ je povinný Objednávateľovi nahradiť akúkoľvek škodu, prípadne nemajetkovú ujmu spôsobenú
Objednávateľovi v súvislosti s porušením tejto klauzuly.

Záväzok vylúčenia obchodných a iných aktivít v rizikových krajinách
Dodávateľ vyhlasuje, že Dodávateľ, konečný užívateľ výhod Dodávateľa, ani žiadna osoba majetkovo alebo
personálne prepojená s Dodávateľom nevykonáva obchodné ani iné aktivity, nevlastní majetok ani nemá
iné záujmy v Iráne, Severnej Kórei, Líbyi, Sýrii, Kube, Zimbabwe, Venezuele alebo inej krajine, ktorá je
uvedená na sankčnom zozname OSN, EÚ alebo SR.
Dodávateľ sa zaväzuje, že Objednávateľovi oznámi akýkoľvek rozpor s vyhláseniami uvedenými v tejto
klauzule a to bez zbytočného odkladu po tom ako sa o takejto skutočnosti dozvedel.
V prípade, ak Objednávateľ zistí rozpor s vyhláseniami Dodávateľa uvedenými v tejto klauzule,
Objednávateľ je oprávnený pozastaviť odoberanie plnenia podľa Zmluvy, alebo odstúpiť od Zmluvy príp.
zrušiť vystavenú objednávku pričom Dodávateľovi v tejto súvislosti nevznikne voči Objednávateľovi žiadny
nárok na náhradu škody.
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Dodávateľ je povinný Objednávateľovi nahradiť akúkoľvek škodu, prípadne nemajetkovú ujmu spôsobenú
Objednávateľovi v súvislosti s porušením tejto klauzuly.
Príloha č. 1 Zoznam spoločností skupiny Veolia Energia Slovensko
Veolia Energia Slovensko, a.s., IČO: 35702257
C - bau, spol. s r.o., IČO: 31365787
C - Shop, spol. s r.o., IČO: 31362028
PPC Energy, a.s., IČO: 36798436
PPC Investments, a. s., IČO: 44044739
Prvá rozvojová spoločnosť, a.s., IČO: 36 734 322
SLOVEO a.s., IČO: 35926163
Veolia Energia Brezno, a.s., IČO: 36622516
Veolia Energia Komfort Košice, a.s., IČO: 46782532
Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s. r.o., IČO: 35713640
Veolia Energia Levice, a.s., IČO: 35968486
Veolia Energia Lučenec, a.s., IČO: 36629359
Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o., IČO: 35908700
Veolia Energia Senec, a.s., IČO: 35747404
Veolia Energia Vráble, a.s., IČO: 35802871
Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., IČO: 36179345
Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o., IČO: 36042544
Veolia Industry Levice, s. r. o., IČO: 47036338
Veolia Komodity Slovensko, s.r.o., IČO: 36285871
Veolia Priemyselné služby Slovensko, s. r. o., IČO: 46576002
Veolia Teplo Levice, s. r. o., IČO: 45560404
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s., IČO: 44069472
Biomass Energy Corporation, a. s., IČO: 46161147
V Bratislave dňa 15.3.2021

Kateřina Slováková Filípková
senior manažér pre C-Shop
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