
 

ZODPOVEDNÉ OBSTARÁVANIE 

DODATOK K ZMLUVE O DODÁVKE 

1. Predslov 

Udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou každodenných činností skupiny MOL, ktorých cieľom 

je dosiahnuť vyvážené začlenenie ekonomických, environmentálnych a sociálnych faktorov 

do podnikových záväzkov skupiny. To znamená, že všetky oblasti a faktory udržateľnosti musia 

byť tiež plne integrované do stratégií, rozhodnutí a akcií verejného obstarávania skupiny MOL, 

pričom sa zabezpečí, aby boli zavedené vhodné opatrenia na monitorovanie a neustále 

zlepšovanie udržateľnosti celého jej prichádzajúceho dodávateľského reťazca materiálov a 

služieb. Skupina MOL rozvíja vzťah iba s obchodnými partnermi a dodávateľmi, ktorí zdieľajú 

rovnaké udržateľné hodnoty a princípy. 

2. Oblasti zodpovedného obstarávania 

Skupina MOL rozpoznáva 4 oblasti v rámci udržateľnosti. Ciele a činnosti boli definované vo 

všetkých oblastiach zameraných na udržateľnosť tak, aby sa zabezpečil trvalo udržateľný 

rozvoj skupiny MOL v spolupráci s jej partnermi a zainteresovanými stranami v 

dodávateľskom reťazci. Tieto ciele sú začlenené do procesov obstarávania skupiny MOL, a 

preto sú v tejto Politike definované nasledujúce hlavné oblasti, ktoré umožňujú vývoj funkčne 

zodpovedného obstarávania. 

3.1 Klíma & životné prostredie: 

Pochopenie prostredia, v ktorom skupina MOL pôsobí, a minimalizácia environmentálnej 

stopy sú rozhodujúce pre zachovanie zákonnej, sociálnej a obchodnej licencie spoločnosti na 

činnosť. Skupina MOL neustále pracuje na eliminácii, minimalizácii a zmierňovaní negatívnych 

vplyvov na životné prostredie vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia. Cieľom skupiny MOL 

je zlepšiť nakladanie s odpadom a emisie, riadiť vplyvy na vodu a biodiverzitu a riešiť všetky 

súvisiace vplyvy na miestne komunity. 

Skupina MOL ako medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská, petrochemická a 

spotrebiteľská maloobchodná spoločnosť má významnú uhlíkovú stopu. Transparentnosť 

účinkov svojich činností sa považuje za vysokú prioritu, zatiaľ čo skupina MOL sa taktiež 

zaväzuje znižovať emisie skleníkových plynov vo všetkých aspektoch. Celková uhlíková stopa 

skupiny MOL zahŕňa priame emisie z jej prevádzky (Cieľ 1), nepriame emisie súvisiace s 

nakupovanou energiou (Cieľ 2) a tiež emisie, ktoré nesúvisia s operáciami priamo, ale s 

používaním výrobkov a služieb alebo emisiami generovanými inak jeho dodávateľmi a inými 

obchodnými partnermi (Cieľ 3). 

Skupina MOL sa zaväzuje obmedziť využívanie prírodných zdrojov, minimalizovať negatívne 

vplyvy a nakladať s odpadom prostredníctvom: 

• príprava vylepšeného plánu odpadového hospodárstva na úrovni skupiny s 

cieľom dosiahnuť hlavné ciele Európskej Zelenej Dohody a Obehového 

Hospodárstva, 

• vypracovanie Stratégie na Rezerváciu Vody na zníženie negatívnych 

environmentálnych vplyvov na povrchové a podpovrchové vodné útvary, 

• zabezpečenie aspektov biodiverzity počas rozvoja projektov na “zelenej lúke” v 

súlade s akčným plánom pre biodiverzitu na úrovni EÚ, 



 
• zlepšenie efektivity logistických činností je pre spoločnosti MOL strategické a je 

rozhodujúce pre zníženie emisií CO2 v súvislosti s ich hlavnými operáciami, 

•  nepretržité meranie a zlepšovanie výpočtov emisií podľa Cieľa 3 a aktívna 

spolupráca s aktérmi jeho dodávateľského reťazca s cieľom znížiť emisie 

skleníkových plynov v rámci Cieľa 3 s cieľom dosiahnuť 30% zníženie emisií 

spôsobených prichádzajúcim dodávateľským reťazcom do roku 2030 a zamerať 

sa na dosiahnutie čistej nuly do roku 2050. 

Aktérí dodávateľského reťazca skupiny MOL musia … 

• akceptovať politiku zodpovedného obstarávania skupiny MOL a aktívne propagovať, 

implementovať a využívať všetky primerané snahy o presadzovanie rovnakých 

zásad v rámci vlastného dodávateľského reťazca, 

• aktívne prispievať k úsiliu a podpore skupiny MOL pri dosahovaní týchto cieľov a 

neustále hľadať a poskytovať nové inovatívne a udržateľné riešenia, ktoré môžu stále 

uspokojiť dopyt skupiny MOL v danom rozsahu produktov a/alebo služieb, 

• transparentne zdieľať metódy, postupy a nástroje na meranie SP/uhlíkovej stopy 

svojich operácií a dodávateľského reťazca, ako aj svoje ciele v oblasti 

dekarbonizácie, 

• byť odhodlaní chrániť životné prostredie a dôsledne znižovať environmentálnu stopu 

svojej vlastnej prevádzky prostredníctvom minimalizácie využívania prírodných 

zdrojov, odpadu a emisií skleníkových plynov.  

3.2 Ľudia & Komunity: Ľudské práva a ďalšie oblasti súvisiace so SZP (sociálna zodpovednosť 

podnikov) 

Cieľom skupiny MOL je vykonávať svoje obchodné činnosti sociálne zodpovedným spôsobom, 

ktorý je v súlade s najlepšími postupmi v priemysle. Základnou súčasťou súboru hodnôt skupiny 

MOL je podpora národnej, kultúrnej, náboženskej rozmanitosti, rodovej rovnosti a 

rozmanitých komunít. 

Aby sa splnili tieto záväzky a sociálna zodpovednosť, skupina MOL zvýšila podporu miestnym 

komunitám v geografickom rozsahu svojich operácií. 

Koncept zodpovedného obstarávania skupiny MOL zakazuje nekalé a neprijateľné pracovné 

postupy a vyžaduje, aby všetci interní a externí partneri skupiny dodržiavali zákonné 

povinnosti stanovené v príslušných zákonníkoch práce a aby plne rešpektovali ľudské práva. 

Partneri dodávateľského reťazca skupiny MOL musia … 

• zakázať detskú prácu, 

• aktívne sa vyhýbať problematickým pracovným podmienkam, 

• rešpektovať národné zákony o pracovnej dobe a poskytnúť primeranú dobu 

odpočinku, 

• zabezpečiť súlad s odborovými právami, 

• poskytovať spravodlivé a pravidelné odmeny svojim zamestnancom. 

3.3 Integrita & transparentnosť 

Skupina MOL vďačí za vynikajúcu povesť najmä spoľahlivosti svojich zamestnancov, 

manažérov a obchodných partnerov. Dobrá povesť a vlastný kapitál značky predstavujú 

významnú časť obchodnej hodnoty spoločnosti. 

Etické obchodné správanie prispieva k vytváraniu podnikového prostredia a kultúry, ktoré 

zaistia prevenciu alebo zmierňovanie vnútorných a vonkajších rizík a konfliktov, ktoré by 



 
ohrozili dosiahnutie strategických dlhodobých podnikateľských cieľov vrátane osobitného 

zamerania na trvalo udržateľný rozvoj. 

Okrem cieľov zmierňovania rizika má etická, spravodlivá a transparentná prevádzka aj 

obrovský pozitívny vplyv na spoločnosť, životné prostredie a hospodárstvo, ako aj potenciál 

budúceho rastu. Nekompromisná integrita a dobrá povesť podporujú rozvoj a udržiavanie 

obchodných vzťahov, ktoré vytvárajú hodnotu, posilňujú dôveru spotrebiteľov a akcionárov, 

priťahujú a udržujú si talenty, zvyšujú dobrú vôľu, dôveru voči značke a ziskovosť. 

Aktérí dodávateľského reťazca skupiny MOL musia … 

• akceptovať a správať sa podľa Kódexu Etického a Obchodného správania skupiny 

MOL Group a Etického Kódexu Obchodného Partnera, 

• zvážiť vplyv svojich aktivít na povesť a sociálne prostredie, 

• správať sa eticky voči svojim partnerom a dodávateľom. 

3.4 Zdravie & Bezpečnosť 

Skupina MOL sa zaväzuje konať zodpovedne v oblastiach zdravia, bezpečnosti, životného 

prostredia (HSE) a uvedomovať si sociálny vplyv svojich činností v rámci svojej každodennej 

činnosti a obchodného správania, vrátane, ale nielen: 

• zlepšenie integrity majetku s cieľom predchádzať nehodám akéhokoľvek druhu pri 

zachovaní vysokého štandardu reakcie na núdzové situácie, 

• podpora kultúry, v ktorej všetci zamestnanci skupiny MOL zdieľajú tieto záväzky. 

Aktérí dodávateľského reťazca skupiny MOL musia … 

• prijať HSE zásady skupiny MOL, správať sa podľa nich a to isté očakávať od svojich 

partnerov a subdodávateľov, 

• zaistiť bezpečné a zdravé pracovné podmienky, 

• dodržiavať platné ustanovenia týkajúce sa zdravia a bezpečnosti. 

4. Záväzky skupiny MOL v rámci zodpovedného obstarávania 

• Aktívne podporovať stratégiu skupiny MOL znižovať svoju environmentálnu stopu, 

znižovať emisie skleníkových plynov akéhokoľvek druhu a implementovať nové, 

udržateľné riešenia rozvíjaním a udržiavaním operačného modelu zameraného na 

udržateľnosť. 

• Zvyšovať povedomie a angažovanosť v súvislosti so stratégiou skupiny MOL, aktívne 

propagovať a hodnotiť ciele udržateľnosti, KPI a úspechy vo vzťahu k udržateľnosti 

dodávateľského reťazca nakupovaného tovaru a služieb skupiny MOL. 

• Zaistiť, aby boli všetci odborníci v oblasti obstarávania skupiny MOL, vrátane 

obchodných partnerov  a /alebo zainteresovaných strán a dodávateľov informovaní 

o koncepte, rámci a opatreniach zodpovedného obstarávania. 

• Vyžadovať, aby všetci obchodní partneri skupiny MOL dodržiavali právne a 

environmentálne požiadavky a štandardy, ktoré sa riadia osvedčenými postupmi v 

odvetví. 

• Zaistiť, aby dodávatelia boli riadne informovaní, kvalifikovaní a vzdelaní v súlade s 

normami skupiny MOL o udržateľnosti a aby ich dodržiavali počas celého životného 

cyklu obchodných vzťahov. 

• Kontrolovať a minimalizovať zdravotné, bezpečnostné, environmentálne a sociálne 

riziká a vplyvy všetkých nakúpených operácií, produktov a služieb 

• Zaistiť, aby 100% stratégií kategórie zahŕňalo hodnotenie zodpovedného 

obstarávania. 



 
• Vypracovať a udržiavať komplexný súbor cieľov na zlepšenie udržateľnosti 

dodávateľského reťazca s hmatateľnými KPI a metrikami. 

• Integrovať aspekty udržateľnosti do kvalifikačného mechanizmu dodávateľa, 

rozhodovania o výbere dodávateľa a procesu zadávania zákazky implementáciou 

komplexnej metodiky hodnotenia na vyhodnotenie udržateľnosti prevádzky a 

dodávateľského reťazca každého dodávateľa. 

• Prevádzkovať rámec identifikácie a riadenia rizík, ktorý bude poskytovať informácie 

o potenciálnych hrozbách v dodávateľskej základni skupiny MOL pre tretie strany v 

súlade s definovanými rizikovými faktormi súvisiacimi s udržateľnosťou. 

• Spravovať dodávateľské vzťahy, riadiť implementáciu spoločných rozvojových akcií 

tak ako sú definované a vzájomne odsúhlasené dodávateľmi tretích strán skupiny 

MOL, pre účinné zmierňovanie rizik a využívať príležitosti v oblastiach udržateľnosti. 

5.  Povinnosti dodávateľov v rámci Zodpovedného Obstarávania 

Politika zodpovedného obstarávania skupiny MOL predstavuje záväzky na podporu zásad a 

hodnôt udržateľnosti, o ktoré sa majú deliť so všetkými dodávateľmi skupiny MOL. Od všetkých 

dodávateľov skupiny MOL sa preto požaduje, aby prijali a podpísali tento dodatok, 

prostredníctvom ktorého sa zaväzujú: 

• spolupracovať na úsilí smerujúcom k strategickým cieľom skupiny MOL s cieľom zlepšiť 

udržateľnosť v jej prichádzajúcom dodávateľskom reťazci, 

• práca na dekarbonizácii: prispieť k ambícii dosiahnuť čistú nulu do roku 2050 

• stanoviť ciele - spolupracujte tak, aby ste mali k dispozícii svoje vlastné procesy, 

ciele, akcie, správy, transparentnosť súvisiace s udržateľnosťou. Tieto môžu byť 

kontrolované určenými osobami. 

• zdieľať s MOL - zdieľať ich postupy, ciele a opatrenia v oblasti udržateľnosti. 

• zaistiť, aby aj ich vlastní dodávatelia a subdodávatelia dodržiavali ustanovenia tohto 

dodatku, jeho hodnoty, zásady, požiadavky a záväzky. 

• spolupracovať na hodnotiacich a monitorovacích činnostiach. 

• podieľať sa na reportovacích aktivitách skupiny MOL podľa potreby a implementovať 

akčné plány počas hodnotenia rizík udržateľnosti. 

• splnomocniť skupinu MOL na používanie vykazovaných údajov na nefinančné 

vykazovanie, ďalšiu analýzu súladu. 

• zabezpečiť súlad s právnymi predpismi, pokiaľ ide o nadobúdanie a držanie 

potrebných oprávnení, povolení a odborných znalostí v rámci ich rozsahu pôsobnosti 

vo vzťahu k tovarom a službám dodávaným skupine MOL. Na požiadanie by 

dodávatelia mali predložiť dôkaz o zodpovednom obchodnom správaní v oblastiach 

definovaných v tomto dodatku. 

 

6. Vyhlásenie & potvrdenie dodávateľa  

My, nižšie podpísaný dodávateľ, týmto prehlasujeme, že sme si vedomí a uznávame záväzok spoločnosti MOL týkajúci 

sa trvalo udržateľnej prevádzky, ako je podrobne uvedené v tomto dodatku. Chápeme, že súlad so zásadami 

popísanými v tomto dodatku má pre spoločnosť MOL prvoradý význam, a preto naše nedodržiavanie ustanovení 

tohto dodatku môže byť dôvodom, aby spoločnosť MOL prerušila náš obchodný vzťah. 

Podpis:  

 [Názov dodávateľskej spoločnosti;] 

 [Meno(á) zástupcu(ov);] 

 [Titul(y) zástupcu(ov);] 

 [Dátum vyhlásenia] 


