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Úvod01
Společnost W.A.G. payment solutions PLC („Eurowag“, 
„EW“ nebo „Skupina“) je přední celoevropskou 
integrovanou platformou pro platby a mobilitu 
zaměřenou na odvětví komerční silniční dopravy 
(„CRT“). Naším cílem je vytvářet udržitelná finanční 
a technologická řešení ve prospěch našeho průmyslu, 
společnosti a společnosti a životního prostředí.

Naším posláním je stát se dokonalou platformou pro 
silniční mobilitu a vytvářet lepší obchodní příležitosti 
v celém odvětví. Dosažení naší vize by pro nás 
nebylo možné bez závazku k etickým, odpovědným 
a udržitelným obchodním postupům v našich provozech 
a v celém našem dodavatelském řetězci.

Společnost Eurowag očekává, že její dodavatelé 
a partneři budou sdílet a všeobecně dodržovat 
náš závazek k etickým, odpovědným a udržitelným 
obchodním postupům a budou dodržovat tento
etický kodex.

Účelem tohoto dokumentu je popsat naše očekávání 
a požadavky na dodavatele a jejich zaměstnance, 
personál, zástupce a subdodavatele při obchodování 
s jakýmkoli subjektem skupiny Eurowag. Očekáváme, 
že naši dodavatelé a partneři budou dodržovat smysl 
a podstatu platných zákonů a předpisů. Kromě toho 
očekáváme, že naši dodavatelé budou dodržovat své 
vlastní hodnoty a etické obchodní postupy.

Pokud se ustanovení zákona a tohoto kodexu týkají 
stejného tématu, doporučujeme dodavatelům, aby se 
řídili požadavky, které podporují vyšší standardy. Pokud 
má dodavatel jakékoli pochybnosti ohledně uplatňování 
tohoto kodexu, žádáme, aby informoval oddělení 
pro dodržování předpisů skupiny Group Compliance 
Department (compliance@eurowag.com). Zavázali jsme 
se spolupracovat se všemi našimi dodavateli na zavádění 
nejvyšších standardů všude tam, kde je to možné.
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Integrita
a obchodní etika02
Skupina se kategoricky staví proti korupci a uplatňuje 
nulovou toleranci vůči osobám, které se podílejí na 
neetickém nebo korupčním jednání. Dodavatelé 
nesmí praktikovat ani tolerovat žádnou formu korupce. 
Dodavatelé nesmí nabízet nebo přijímat úplatky nebo 
jiné nezákonné pobídky (např. „usnadňující platby“) 
svým obchodním partnerům nebo státním úředníkům. 
Dodavatelé nesmí nabízet zaměstnancům skupiny 
W.A.G. jakýkoli druh dárků nebo osobní výhodu, která 
by mohla být vnímána jako úplatek. Ve všech případech 
se nesmí dary nebo pohoštění nabízet za účelem 
nevhodného ovlivnění obchodního vztahu a nesmí 
porušovat platné zákony nebo etické normy. Dodavatelé 
by si měli být vědomi, že společnost Eurowag uplatňuje 
přísné zásady týkající se darů a pohostinnosti. Vezměte 
prosím na vědomí, že  zaměstnanci společnosti 
Eurowag by neměli nabízet ani přijímat dary a pohoštění 
v hodnotě vyšší než 100 EUR.

Praním špinavých peněz se rozumí jednání, jehož cílem 
je zakrýt nelegální původ peněz a vyvolat dojem, že 
byly získány legálně. V širším smyslu zahrnuje také 
financování nezákonných činností z legálních zdrojů. 
Skupina W.A.G. od svých dodavatelů očekává, že budou 
usilovat o dodržování pravidel boje proti praní špinavých 
peněz v nejširším slova smyslu.

Boj proti korupci

Boj proti praní špinavých 
peněz a mezinárodní sankce

Naši dodavatelé musí soutěžit čestně a v souladu se 
všemi platnými zákony o hospodářské soutěži a nesmí 
zneužívat svou účast v otevřené soutěži. Nesmí se 
dopouštět žádného jednání, které by mohlo narušit 
nebo omezit hospodářskou soutěž, a musí jednat 
v souladu se zásadami veřejné slušnosti v této oblasti. 
Dodavatelé musí dodržovat pravidla spravedlivé 
hospodářské soutěže a používat pouze takové obchodní 
a marketingové praktiky, které nejsou klamavé nebo 
jinak nekalé. Dodavatelé nesmí uzavírat formální ani 
neformální protisoutěžní dohody, které by stanovovaly 
ceny, uzavíraly tajné dohody, upravovaly nabídky, 
omezovaly dodávky nebo rozdělovaly/ovládaly trhy. 
Nesmí si s konkurenty vyměňovat současné, nedávné 
ani budoucí informace o cenách. Dodavatelé se nesmějí 
účastnit kartelových dohod nebo jakékoli činnosti, 
která by nezákonně omezovala nebo ovlivňovala 
hospodářskou soutěž.

Spravedlivá soutěž

Dodavatel se v žádném případě nesmí podílet na 
činnostech spojených (byť jen domněle) s praním 
špinavých peněz. Dodavatelé musí dodržovat všechny 
povinnosti vyplývající z vnitrostátních a mezinárodních 
právních předpisů o praní špinavých peněz.

Na dodavatele, jakož i na jakoukoli fyzickou a/
nebo právnickou osobu, která je součástí vlastnické 
struktury dodavatele, se nesmí vztahovat žádné 
sankce OSN nebo EU. Kromě toho se dodavatel nesmí 
podílet na zakázaných činnostech nebo obchodech 
v zemích, na které se vztahují sankce, ani s fyzickými či 
právnickými osobami, na které se vztahují sankce, které 
by vedly k porušení mezinárodních nebo vnitrostátních 
sankcí nebo které by vystavily některou ze společností 
skupiny W.A.G. riziku porušení sankcí.
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Dodavatelé se musí vyvarovat situací, kdy by mohlo dojít 
ke střetu zájmů. Musí neprodleně sdělit skupině W.A.G. 
jakýkoli střet zájmů, který vznikne, nebo za výjimečných 
okolností zveřejnit dříve dohodnutý postup pro řešení 
případného střetu zájmů. Mezi takové střety zájmů 
mohou patřit případy, kdy zaměstnanec dodavatele 
nebo smluvně vázaný odborník může mít jakýkoli zájem 
nebo obchodní vztah se skupinou W.A.G. nebo pokud 
tento dodavatel může jednat jménem skupiny W.A.G.
a/nebo konkurenta skupiny W.A.G. 

Dodavatelé a jejich zaměstnanci nesmějí používat žádné 
podstatné nebo neveřejné informace získané během 
obchodního vztahu se skupinou W.A.G. jako základ pro 
obchodování s akciemi nebo cennými papíry jakékoli 
společnosti nebo pro umožnění obchodování s nimi 
jiným osobám.

Střet zájmů

Obchodování
zasvěcených osob

Skupina zavedla důvěrný a snadno dostupný mechanismus 
pro oznamování obav z nezákonného nebo neetického 
jednání. Tento komunikační nástroj nám má pomáhat rychle 
identifikovat a řešit etické problémy. Pro zúčastněné strany 
jsme zřídili komunikační kanál, kterým mohou důvěrně sdělit 
své obavy oddělení pro dodržování předpisů, a to různými 
způsoby, jako je například e-mail, telefonní linky nebo 
fyzická poštovní schránka. Pokud dodavatel zpozoruje 
nezákonné nebo neetické praktiky a/nebo má podezření na 
porušení platných zákonů, zásad nebo standardů, případně 
má dotazy ohledně těchto praktik žádáme, aby své obavy 
oznámil prostřednictvím našich oficiálních komunikačních 
kanálů prostřednictvím zabezpečené e-mailové adresy 
compliance@eurowag.com. Zajistíme zachování důvěrnosti 
ohledně oznamovatele a obdržených informací. Každé 
oznámení se řádně prošetří, a vypracuje se o něm 
anonymizovaná zpráva, která neobsahuje údaje, jež by 
mohly identifikovat oznamovatele.

Je třeba se ozvat –
vznášení a oznamování obav
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Lidská a pracovní 
práva – včetně 
moderního otroctví
Skupina se zavazuje dodržovat lidská a pracovní práva 
a zajistit, aby nikde v našem vlastním podnikání ani 
v dodavatelských či zákaznických řetězcích nedocházelo k 
modernímu otroctví.

Skupina podporuje Všeobecnou deklaraci lidských práv 
a její provádění prostřednictvím Obecných zásad OSN pro 
podnikání a lidská práva. V souladu s naší politikou lidských 
práv očekáváme, že dodavatelé budou respektovat všechna 
lidská práva, očekáváme, že dodavatelé budou respektovat 
všechna lidská práva včetně pracovních práv, a to v rámci 
celé své podnikatelské činnosti.

Skupina od svých dodavatelů očekává, že zajistí bezpečné 
a zdravé pracovní prostředí pro své zaměstnance, 
dodavatele a subdodavatele. Dodavatelé by dále měli 
mít zavedeno řízení a procesy pro dodržování platných 
předpisů a zákonů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
Očekáváme, že dodavatelé budou mít zavedeny systémy pro 
identifikaci a zmírnění zdravotních a bezpečnostních rizik, 
jakož i pro vyšetřování, sledování a nápravu incidentů.

Od dodavatelů se očekává, že budou své podnikání 
a činnost provádět způsobem, který je v souladu 
s pracovněprávními předpisy, dodržuje závazek rovných 
příležitostí a nediskriminace a respektuje lidská práva 
zaměstnanců a jejich dodavatelských řetězců. To zahrnuje 
poskytování spravedlivých a konkurenceschopných mezd, 
respektování práva pracovníků na svobodu sdružování 
a práva na kolektivní vyjednávání, zákaz obtěžování, 
šikany a diskriminace, zákaz využívání dětské, nucené, 
otrocké nebo nevolnické práce nebo práce vězňů a zákaz 
obchodování s lidmi za jakýmkoli účelem.

Zdraví, bezpečnost 
a duševní pohoda

03
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Dodavatelé musí zabránit jakémukoli zapojení do všech 
forem moderního otroctví, včetně obchodování s lidmi, 
nucené, otrocké nebo námezdní práce.

Moderní otroctví
V našem dodavatelském řetězci netolerujeme dětskou 
práci. Dodavatelé musí zajistit, aby v jejich provozech 
nedocházelo k využívání dětské práce. Pojem „dítě“ 
se vztahuje na jakoukoli osobu mladší než minimální 
zákonný věk pro zaměstnání v místě výkonu práce a/
nebo minimální pracovní věk stanovený Mezinárodní 
organizací práce (MOP), podle toho, který je vyšší. 
Všichni pracovníci mladší 18 let musí být chráněni před 
výkonem práce, která by mohla být nebezpečná nebo 
která by mohla poškodit jejich zdraví, tělesný, duševní, 
sociální, duchovní nebo morální vývoj. Pokud místní 
zákon o minimálním věku stanoví vyšší věk pro práci 
nebo povinnou školní docházku, platí vyšší věk. 

Dodavatelé musí zajistit, aby poskytli a podporovali 
postupy pro podávání stížností, pokud by zaměstnanci 
potřebovali vznést obavy, a zajistit, aby dodavatelé 
případně vznesli obavy vůči společnosti Eurowag s cílem 
napravit jakékoli porušení nebo domnělé porušení 
lidských a/nebo pracovních práv.

Dětská práce

K tomuto účelu je k dispozici hotline Eurowag
pro whistleblowing compliance@eurowag.com

Veškerá práce by měla být ze strany 
zaměstnance dobrovolná.

Od dodavatelů se očekává, že všem 
zaměstnancům poskytnou písemnou smlouvu 
v jazyce, kterému rozumí, v níž budou jasně 
uvedena jejich práva a povinnosti týkající se mzdy, 
pracovní doby, benefitů a dalších pracovních 
a zaměstnaneckých podmínek.

Dodavatelé by neměli zadržovat žádné doklady 
zaměstnanců (cestovní pasy nebo pracovní 
povolení), ani by neměli takové doklady ničit nebo 
k nim odpírat přístup jako podmínku zaměstnání, 
pokud to nevyžadují platné právní předpisy.

Dodavatelé nesmějí od zaměstnanců vybírat 
poplatky, náklady na nábor nebo zálohy, ať už 
přímo či nepřímo, jako podmínku práce.

Dodavatelé musí respektovat právo zaměstnanců 
na ukončení pracovního poměru s přiměřenou 
výpovědní lhůtou a na vyplacení celé dlužné mzdy.

Dodavatelé musí respektovat právo zaměstnanců 
opustit pracoviště po skončení směny. 

1

4

2
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3
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Ochrana
životního prostředí 
a změna klimatu
Skupina se zavázala hrát aktivní roli v ochraně životního 
prostředí a v boji proti klimatické změně. Uvědomujeme 
si, že změna klimatu je jedním z nejpalčivějších problémů, 
a stanovili jsme si cíle a závazky ke snížení emisí 
z provozu a dodavatelského řetězce.

Dodavatelé musí dodržovat všechny platné zákony 
a předpisy v oblasti životního prostředí a mít  všechna 
požadovaná povolení, schválení a registrace v oblasti 
životního prostředí. Kromě toho očekáváme, že naši 
dodavatelé zajistí přijetí opatření k eliminaci, snížení 
nebo kontrole vzniku nebo uvolňování jakéhokoli typu 
znečištění (s přímým dopadem na ovzduší, vodu atd.) 
nebo odpadu, aby se snížily negativní dopady na životní 
prostředí. Od dodavatelů také očekáváme, že zavedou 
systémy pro řízení efektivního a odpovědného využívání 
energie a vody a budou upřednostňovat využívání 
obnovitelných zdrojů energie, pokud je to možné.

V rámci hloubkové kontroly a přijímání dodavatelů, kteří 
dodávají produkty a/nebo služby s významným dopadem 
na životní prostředí a klima, můžeme požadovat, aby 
dodavatelé také sdělili společnosti Eurowag své zásady 
a akční plány pro boj proti změně klimatu a snižování 
emisí skleníkových plynů

04
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Ochrana údajů 
a soukromí – včetně 
duševního vlastnictví

Od dodavatelů se očekává, že zajistí, aby 
všechny citlivé, důvěrné a chráněné informace 
byly vhodně chráněny.

Ve vztahu ke skupině W.A.G. musí dodavatelé 
dodržovat všechny platné zákony a předpisy o 
ochraně osobních údajů.
 
Dodavatelé musí chránit citlivé, důvěrné 
a chráněné informace jiných osob, včetně 
osobních údajů/informací, před neoprávněným 
přístupem, zničením, použitím, úpravou 
a zveřejněním prostřednictvím vhodných 
postupů fyzické a elektronické bezpečnosti, 
včetně zmírnění vznikajících rizik pro informační 
systémy zavedením vhodných programů 
kybernetické bezpečnosti IT.

Dodavatelé musí skupině W.A.G. nahlásit 
jakékoli podezření nebo skutečné narušení 
bezpečnosti dat nebo bezpečnostní incident, 
jakmile se o něm dozvědí.

Ochrana soukromí
a osobních údajů

05

Dodavatelé musí dodržovat všechny platné zákony 
upravující nároky na práva duševního vlastnictví, včetně 
ochrany před zveřejněním.

Dodavatelé jsou povinni chránit a využívat důvěrné 
informace pouze vhodným způsobem a zajistit ochranu 
soukromí všech zaměstnanců a obchodních partnerů 
a platných práv duševního vlastnictví.

Dodavatelé nesmí používat jméno nebo značky skupiny 
W.A.G., ani jméno nebo značky našich přidružených 
společností nebo produktů v propagaci nebo reklamě bez 
předchozího písemného souhlasu skupiny W.A.G. 

Od dodavatelů se očekává, že při provádění všech činností 
budou vhodně využívat osobní údaje a důvěrné informace 
a zajistí dodržování všech práv duševního vlastnictví.

Soukromí
a duševní vlastnictví

1

2

3

4
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Závěr
Bez ohledu na povahu dodávaného produktu, 
poskytovaných služeb nebo spolupráce, kterou můžeme 
s konkrétním dodavatelem navázat, se požadavky zde 
obsažené promítnou do smluvních ustanovení mezi 
námi, jakoukoli společností skupiny a dodavatelem. 
V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto etického 
kodexu a příslušnou dohodou, smlouvou, objednávkou, 
obchodními podmínkami nebo jiným smluvně relevantním 
ujednáním (dále jen „Smlouva“), mají ustanovení tohoto 
etického kodexu přednost před jakýmikoliv jinými 
protichůdnými ustanoveními.

Uzavřením jakékoli smlouvy se dodavatel, který 
poskytuje své produkty a/nebo poskytuje své 
služby skupině nebo v její prospěch, zavazuje plnit 
své povinnosti v souladu s tímto etickým kodexem 
a zaručuje, že přímo ani nepřímo neporuší ustanovení 
tohoto etického kodexu, a že mu není známo, že by je 
přímo nebo nepřímo porušily jiné osoby.

Dodavatel (prodejce) je povinen na požádání poskytnout 
příslušné společnosti skupiny veškeré informace 
nezbytné k prokázání dodržování povinností stanovených 
v tomto etickém kodexu a umožnit audity včetně inspekcí 
a přispět k nim. Jakékoli porušení povinnosti obsažené 
v tomto etickém kodexu je podstatným porušením 
Smlouvy a opravňuje příslušnou společnost skupiny 
W.A.G. k okamžitému ukončení Smlouvy, aniž by byla 
dotčena jakákoli další práva nebo opravné prostředky, 
které jsou podle Smlouvy nebo zákona k dispozici. Bez 
ohledu na cokoli, co je ve Smlouvě uvedeno jinak, je 
dodavatel povinen bez jakéhokoli omezení odškodnit 
dotčenou společnost skupiny W.A.G. za veškeré závazky, 
škody, náklady nebo výdaje vzniklé v důsledku takového 
porušení tohoto etické kodexu.

06
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