
KORPORÁTNA ZODPOVEDNOSŤ A SÚLAD 
 
1. Orange SA, spolu so spoločnosťami z jej skupiny, koná v súlade s hodnotami a usmerneniami uvedenými v Etickom 

kódexe skupiny a Protikorupčnou politikou skupiny Orange, ktoré sú dostupné na:  
https://www.orange.com/en/Group/Governance/Governance-documentation 
a v súlade s Politikou udržateľného obstarávania dostupnej na: 
https://www.orange.com/en/content/download/31869/949515/version/2/file/Sustainable+Procurement+Policy.pdf 
Orange SA vypracovala “Kódex správania dodávateľov”, ktorý je pripojený k Zmluve s cieľom zdieľať s dodávateľmi 
svoje záväzky týkajúce sa etického a zodpovedného správania vrátane, avšak nie výlučne, pravidiel týkajúcich sa 
ľudských práv, ochrany životného prostredia, ľudského zdravia, detskej práce, zákazu otroctva v akejkoľvek forme, 
udržateľného rozvoja, boja proti korupcii a súladu s medzinárodnými obchodnými sankciami. Orange SA je 
oprávnená upraviť Kódex správania dodávateľov tak, aby bol tento vždy v súlade s právnymi predpismi, reguláciou, 
akýmkoľvek súdnym rozhodnutím a aby bola posilnená stratégia Korporátnej zodpovednosti a Súladu. Posledná 
aktualizovaná verzia Kódexu správania dodávateľov je dostupná na:  
http://www.fournisseurs.orange.com/en/web/guest/nos-fournisseurs 

2. Kódexy a politiky uvedené vyššie zahŕňajú záväzky Orange ako aj záväzky Dodávateľa byť v súlade so všetkými 
národnými a medzinárodnými reguláciami a najmä:  

- francúzskym zákonom č. 2017-399 zo dňa 27. marec 2017 (Povinnosť starostlivosti); 
- francúzskym zákonom č. 2016-1691 zo dňa 9. december 2016 (Boj proti korupcii) a francúzskym trestným 

zákonom týkajúcim sa finančných a ekonomických priestupkov a trestných činov; 
- medzinárodnými sankciami (embargami), čo znamená, že ani jedna zo zmluvných strán nebude uvedená 

v zoznamoch ako “Zoznam ľudí, na ktorých sa vzťahuje zákaz cestovania a zmrazenie aktív”(Consolidated 
Travel Ban and Assets Freeze List) vydaný príslušným Sankčným výborom Organizácie spojených 
národov, “Zoznam osobitne určených občanov a blokovaných osôb” (Specially Designated Nationals and 
Blocked Persons list) vedený Úradom pre kontrolu zahraničných aktív, “Zoznam cieľov zmrazenia aktív” 
vedený Pokladnicou Veľkej Británie (Asset Freeze Target List) a konsolidovaný zoznam osôb, skupín a 
entít, ktoré sú predmetom finančných sankcií Európskej únie  

(ďalej len “Pravidlá”). 
3. Každá zmluvná strana sa zaväzuje a vyžaduje, aby jej akcionári, riaditelia, úradníci, zamestnanci, dodávatelia, 

spoločnosti z jej skupiny a subdodávatelia a každý príslušný zástupca (ďalej len “Tretie strany”): 
- dodržiavali Pravidlá prostriedkami primeranými pre efektívnu implementáciu a dodržiavanie rámca súladu; 
- aby (i) Tretie strany a každá osoba zapojená do plnenia Zmluvy boli v súlade v Pravidlami a aby (ii) každý 

prostriedok potrebný na plnenie Zmluvy použitý zmluvnou stranou bol v súlade s Pravidlami. 
4. Reporting – Dodávateľ poskytne Orange všetky informácie a dáta potrebné pre Orange na i) zabezpečenie 

akejkoľvek povinnej ohlasovacej povinnosti a ii) na realizáciu jej stratégie Korporátnej zodpovednosti a Súladu.  
Dodávateľ sa zaväzuje, že sa v prípade potreby na žiadosť Orange zúčastní pravidelných stretnutí s Orange za 
účelom revízie ukazovateľov spojených s Pravidlami a za účelom definovania akčného plánu. 

5. Za účelom zabezpečenia súladu s Pravidlami počas trvania Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú poskytnúť na 
požiadanie druhej zmluvnej strane všetky prvky požadované na zabezpečenie súladu a zaväzujú sa bezodkladne 
informovať druhú zmluvnú stranu, ak majú vedomosť alebo majú dôvod mať vedomosť, o akomkoľvek zlyhaní 
zabezpečiť súlad s Pravidlami či už zmluvnými stranami alebo Treťou stranou, ako aj o nápravných opatreniach 
prijatých za účelom zabezpečenia súladu s Pravidlami.  

6. Orange a/alebo jej poverený zástupca sú oprávnení vykonať audit Dodávateľa a jeho Subdodávateľov za účelom 
účinného zhodnotenia súladu Dodávateľa a jeho Subdodávateľa s Pravidlami.   

7. Orange a/alebo jej poverený zástupca sú oprávnení požadovať od Dodávateľa a jeho Subdodávateľa zhodnotenie 
Korporátnej zodpovednosti v rozsahu ich podnikateľských aktivít. Zhodnotenie bude vykonané treťou stranou 
skúsenou v oblasti mimo-finančnej analýzy. Metodika zhodnotenia bude založená na medzinárodných štandardoch, 
ako sú ISO 26000, Globálna reportingová iniciatíva (GRI), alebo Global Compact. Náklady súvisiace so zhodnotením 
treťou stranou bude znášať Dodávateľ a jeho Subdodávatelia, okrem osobitných prípadov spojených s našou 
podporou malým a stredným podnikom. 

8. V prípade, ak zmluvná strana nezabezpečí súlad s Pravidlami a záväzkami uvedenými vyššie, druhá zmluvná strana 
je oprávnená ukončiť Zmluvu.  
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