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Ustanovení
o Udržitelném rozvoji

---------------------------------------------
Skupina Veolia uplatňuje politiku udržitelného rozvoje, která má za cíl podporovat lidská práva,  

přispívat ke společenskému blahobytu a chránit životní prostředí.  

Všichni dodavatelé se v souvislosti s touto politikou zavazují striktně dodržovat příslušné právní předpisy v uve-
dených oblastech i normy přijaté skupinou Veolia, zejména normy obsažené v Závazcích udržitelného rozvoje Veolie, 

prohlášení závazku Diverzity a prohlášení Závazku prevence nehod a ochrany zdraví a bezpečnosti1. Dodržování 
ustanovení o udržitelném rozvoji je jednou ze základních povinností vyplývajících z každé uzavřené smlouvy.

1.  Dodržování etických  
a pracovněprávních předpisů 

Dodavatel se zavazuje dodržovat Všeobecnou dekla-
raci lidských práv, Úmluvu Organizace spojených ná-
rodů o právech dítěte a úmluvy Mezinárodní organi-
zace práce.

Dodavatel se zavazuje striktně dodržovat všechny zá-
vazné právní předpisy v  oblasti pracovního práva, ze-
jména právní předpisy týkající se nehlášené práce, dět-
ské práce, nucené práce a práv odborových organizací.

Dodavatel se zavazuje respektovat cíle platné politiky 
Veolie v oblasti prevence, ochrany zdraví a bezpečnos-
ti, zejména pokud jde o předpisy o bezpečnosti na pra-
covišti, dodávat výrobky a  služby za podmínek, které 
umožňují minimalizovat nebezpečí pro zdraví a bezpeč-
nost jeho vlastních zaměstnanců i zaměstnanců Veolie, 
a usilovat o další zlepšování zdraví a pracovních podmí-
nek svých zaměstnanců.  

Dodavatel se zavazuje řídit se zásadami Veolií uskuteč-
ňovaného Akčního plánu diverzity, který vychází se zá-
sady, že podpora plurality a hledání diverzity prostřed-
nictvím řízení náboru a profesního postupu je faktorem 
přispívajícím k pokroku společnosti. Dodavatel se zava-
zuje: 
-  dodržovat všechny příslušné právní předpisy týkající se 

zákazu přímé či nepřímé diskriminace (v rámci svého 
vnitřního řízení, zejména v oblasti lidských zdrojů, a to 
ve všech fázích plnění úkolů svěřených mu Veolií);

-  zajistit, aby jeho zaměstnanci znali a podporovali zá-
sady nediskriminace a boje proti předsudkům. 

Dodavatel se dále zavazuje zajistit, aby tyto povinnosti 
dodržovali i jeho vlastní dodavatelé a subdodavatelé. 

2. Ochrana životního prostředí

Dodavatel se zavazuje dodržovat právní předpisy 
o ochraně životního prostředí a přijímat nezbytná opat-
ření k  omezování svého vlivu na životní prostředí, ze-
jména snižováním své spotřeby energie a  primárních 
zdrojů; snižováním množství odpadů vypouštěných do 
vody, vzduchu nebo půdy; zamezením havarijnímu zne-
čišťování; snižováním množství odpadů vytvářených při 
vlastní činnosti a sledovatelností jejich likvidace; kont-
rolou vlivu a emisí látek nebezpečných pro životní pro-
středí a zdraví.

Dodavatel se dále zavazuje nevyužívat subdodavatele, 
kteří tyto povinnosti nedodržují.  

3.  Monitoring Dodavatelem přijatých 
opatření skupinou Veolia  

Dodavatel se zavazuje informovat Veolii o  aktuálním 
stavu svých opatření v  oblasti udržitelného rozvoje 
a ročně tyto údaje aktualizovat.   

Dodavatel souhlasí s  tím, že bude Veolií hodnocen 
v rámci vyhodnocování opatření přijímaných dodavateli 
Veolie v oblasti udržitelného rozvoje a že poskytne sku-
pině veškeré potřebné informace a zdroje2. 

Dodavatel se dále zavazuje zohlednit doporučení vyda-
ná na základě tohoto vyhodnocení a přijmout opatření 
potřebná k zajištění souladu anebo zlepšení.  

1  Podrobněji k těmto dokumentům viz přehled výsledků skupiny v oblasti společenské odpovědnosti.
2  Včetně finančních.


