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Bez ohledu na provozní místo je Skupina MOL odhodlána provádět
obchodní činnost správně, zavazuje se dodržovat zásady etiky a morální
bezúhonnosti a v tomto ohledu si hledá i své partnery.
Etický kodex Skupiny MOL pro obchodní partnery tvoří jádro Etického kodexu a pravidel chování
v obchodním styku Skupiny MOL, které obsahuje normy, jež považujeme za zvlášť důležité v našich
obchodních vztazích, a od našich obchodních partnerů vyžadujeme, aby tyto normy dodržovali také.
Etický kodex Skupiny MOL pro obchodní partnery však není zaměnitelný s Etickým kodexem a pravidly
chování v obchodním styku Skupiny MOL, s nímž se naši obchodní partneři musí obeznámit.
Mezi obchodní partnery patří dodavatelé, kontrahenti, poskytovatelé služeb, zákazníci, partneři
u transakcí, poradci, sponzoři nebo spolupracující subjekty a jiní smluvně vázaní partneři společností
Skupiny MOL, od nichž Skupina MOL očekává, že budou dodržovat nejvyšší normy podnikatelské etiky,
včetně následujícího.
1. Morální hodnoty – Od obchodních partnerů Skupiny MOL se očekává, že budou dodržovat morální
hodnoty DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA, ODPOVĚDNOST, MORÁLNÍ BEZÚHONNOST,
ÚCTA K JINÝM, POCTIVOST, SPRAVEDLNOST, PÉČE, SPOLEHLIVOST a ZODPOVĚDNOST,
jak jsou popsány v Etickém kodexu a pravidlech chování v obchodním styku Skupiny MOL.
2. Lidská práva – Obchodní partneři Skupiny MOL se zavazují při své činnosti dodržovat lidská práva,
včetně práva na život a lidskou důstojnost, svobodu a bezpečí osoby, práva na nejvýše dosažitelný
standard zdravotní péče, práva na spravedlivé a příznivé pracovní podmínky, práva na spravedlivou
mzdu a slušný život, práva na přiměřený standard bydlení, práva na zakládání a vstup do odborů
a práva na kolektivní vyjednávání, práva na ochranu proti všem formám nucené nebo povinné nebo
dětské práce, svobody projevu a náboženského vyznání a pokojného shromažďování, práva na
odpočinek, volný čas a pravidelnou placenou dovolenou.
3. Spravedlivé pracovní podmínky – Obchodní partneři Skupiny MOL nebudou tolerovat žádnou
formu nucené práce, práce sloužící k umořování dluhu ani dětské práce; zároveň se zavazují zavést
spravedlivou politiku zaměstnávání a odměňování v souladu s platnými zákony.
4. Ochrana zdraví, bezpečnost a životní prostředí (HSE) – Obchodní partneři Skupiny MOL jsou
povinni bez ohledu na význam zásad HSE pro jejich hlavní aktivity dodržovat veškeré platné
zákony a předpisy týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.
5. Zákaz diskriminace – Obchodní partneři Skupiny MOL nebudou žádnou osobu diskriminovat na
základě jakékoliv vlastnosti nebo situace, které nesouvisí s profesním životem, jako je pohlaví,
rodinný stav, věk, etnický původ, barva pleti, náboženství a politické přesvědčení, postižení nebo
sexuální orientace.
6. Komunikace – Od obchodních partnerů Skupiny MOL se očekává, že budou dodržovat nejvyšší
normy chování ve veškeré verbální i písemné komunikaci založené na vzájemné důvěře.

7. Zákaz obtěžování – Obchodní partneři Skupiny MOL se nikdy neúčastní chování, které by mohlo být
považováno za urážlivé, zastrašující, ponižující, zlomyslné nebo hanlivé.
8. Bezpečnost informací – Obchodní partneři Skupiny MOL budou nakládat s informacemi týkajícími se
ostatních obchodních partnerů jako s důvěrnými informacemi v souladu s platnými ustanoveními
o ochraně důvěrných informací. Obchodní partneři přijmou řádná bezpečnostní opatření, aby zajistili
důvěrnost, neporušenost a dostupnost informací. Obchodní partneři musí respektovat, že cenné, tajné
nápady, strategie a jiné druhy obchodních informací vytvořených nebo vyvinutých ve Skupině MOL
představují majetek společnosti a v některých případech jsou chráněny právem duševního vlastnictví.
9. Zamezení zneužití důvěrných interních informací – Obchodní partneři Skupiny MOL nesmí nijak
nezákonně využívat důvěrné interní informace ve svůj prospěch ani vyzradit tyto důvěrné interní
informace neoprávněným osobám. Obchodní partneři nesmí nikdy šířit nepravdivé tržní zvěsti, které
by ovlivnily ﬁnanční nástroje.
10. Pravdivé výkazy a hlášení – Obchodní partneři Skupiny MOL nesmí nikdy porušit integritu ﬁnančních
výkazů a hlášení a musí vždy jednat v souladu se zákonnými a morálními účetními praktikami.
11. Aktiva – Obchodní partneři ponesou odpovědnost za zajištění neporušenosti, přiměřené a hospodárné
využití majetku Skupiny MOL, k němuž mají přístup nebo který mohou ovlivnit.
12. Zákaz korupce – Obchodní partneři Skupiny MOL se zavazují k vykonávání své obchodní činnosti bez
jakékoliv formy korupce a úplatkářství, včetně odměn za urychlení vyřízení a podvodu. Tento závazek
zahrnuje zdržení se nabízení nebo poskytnutí a odmítnutí návrhů jakýchkoliv výhod, nebo jakýchkoliv
podobných pokusů ze strany jejich zaměstnanců, organizací nebo zprostředkovatelů, jejich jménem
nebo vůči nim, a to s cílem nezákonně někoho ovlivnit nebo oklamat.
13. Zamezení konﬂiktu zájmů – Obchodní partneři Skupiny MOL nenavážou žádné vztahy se zaměstnanci
společnosti ze Skupiny MOL způsobem, který by mohl vést ke konﬂiktu zájmů, včetně, mimo jiné,
zaměstnávání osob, které jsou zaměstnanci kterékoliv společnosti ze Skupiny MOL (vyjma dvojího
zaměstnání schváleného příslušnou společností ze Skupiny MOL); umožnění zaměstnanci kterékoliv
společnosti ze Skupiny MOL, aby osobně investoval, nabyl majetek nebo akcie ve své společnosti,
vyjma nabytí podílů ve veřejně obchodovatelných společnostech. Od obchodních partnerů Skupiny
MOL se očekává, že se vyhnou a oznámí jakoukoliv jinou situaci, která by mohla vést – nebo očividně
vede – ke konﬂiktu zájmů se Skupinou MOL.
14. Čestná soutěž – Obchodní partneři Skupiny MOL vykonávají svou činnost v souladu se zásadami
čestné soutěže a v souladu s platnými zákony o hospodářské soutěži. Skupina MOL nepodporuje
neetické praktiky zadržování plateb nebo „řetězení dluhů“ ve svém hodnotovém řetězci a obchodní
partneři Skupiny MOL přijmou opatření, které těmto praktikám v jejich vlastních dodavatelských
řetězcích zabrání.
15. Dodržování mezinárodních obchodních omezení – Obchodní partneři Skupiny MOL vynaloží
maximální úsilí k tomu, aby dodrželi veškerá platná obchodní pravidla, kontroly, restrikce, sankce
a dovozní-vývozní embarga. Od obchodních partnerů Skupiny MOL se očekává, že vyzradí veškeré
související informace, pokud taková opatření ovlivňují je samotné nebo některou z přidružených
společností.
16. Produkty a služby – Dodavatelé Skupiny MOL budou usilovat o kvalitu a bezpečnost produktu nebo
služby. Dodavatelé Skupiny MOL zajistí nejvýše dosažitelnou kvalitu a co nejbezpečnější doručení,
které lze očekávat dle speciﬁkací produktu a služby; bude dodávat včas; poskytovat pravdivé,
spolehlivé, přesné a jasné informace každému zákazníkovi a úmyslně ani z nedbalosti nezhorší
očekávanou vynikající kvalitu.
17. Soukromí – Obchodní partneři Skupiny MOL musí respektovat soukromí osob a dodržovat zákony
na ochranu osobních údajů; zavazují se sbírat a uchovávat pouze takové osobní informace, které jsou
potřebné, a poskytovat vhodné informace vlastníkům dat v souladu se zákonem. Obchodní partneři
Skupiny MOL přijmou řádná bezpečnostní opatření k zajištění důvěrnosti, neporušenosti
a dostupnosti informací.

Skupina MOL vyznává politiku nulové tolerance korupce, kartelů,
porušování základních lidských práv a porušování pravidel ochrany
zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.
Od obchodních partnerů Skupiny MOL se očekává, že prokážou – v poměru k velikosti provozu,
složitosti a rizikům – zavázání se k těmto zásadám dodržováním předpisů a zavedením vhodných
opatření (tj. vlastní ekvivalent etického kodexu, podobná politika či jiný typ manažerského
závazku a způsob jeho prosazování), které umožňují splnění těchto očekávání, příslušných
a platných zákonů a nařízení.
Obchodní partneři Skupiny MOL zajistí, aby každá zainteresovaná osoba (tj. každý, koho
ovlivňuje činnost Skupiny MOL nebo činnost obchodního partnera Skupiny MOL vykonávaná
jménem nebo pro Skupinu MOL; např. zaměstnanci, subdodavatelé, poskytovatelé služeb atd.)
byla seznámena s výše uvedenými očekáváními a jejich uplatněním. Skupina MOL od svých
obchodních partnerů očekává, že rozšíří, uplatní a bude dodržovat výše uvedená ustanovení
v celém řetězci svých vlastních dodavatelů, subdodavatelů, poskytovatelů služeb a obchodních
partnerů.
K zajištění ještě lepšího dodržování výše uvedených norem budou obchodní partneři Skupiny
MOL usilovat o ještě lepší porozumění celého obsahu Etického kodexu a pravidel chování v
obchodním styku Skupiny MOL, který je k dispozici na stránkách společností Skupiny MOL,
a měli by usilovat o zajištění jeho dodržování v každém ohledu.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo stížností týkajících se etiky, nebo chcete-li nahlásit neetické
chování, kontaktujte prosím Etickou radu Skupiny MOL. Skupina MOL netoleruje žádná
represivní opatření vůči osobám, které v dobré víře nahlásí porušení předpisů nebo podezření na
takové porušení.
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