
USTANOVENIE 
O UDRŽATEĽNOM ROZVOJI 

Skupina Veolia uplatňuje politiku udržateľného rozvoja, ktorá má za cieľ podporovať ľudské práva, prispievať 
k spoločenskému blahobytu a chrániť životné prostredie.
Všetci dodávatelia sa v súvislosti s touto politikou zaväzujú striktne dodržiavať príslušné právne predpisy 
v uvedených oblastiach, ako aj  normy prijaté skupinou Veolia, a to najmä normy obsiahnuté v Záväzkoch 
udržateľného rozvoja Veolie, hodnoty zverejnené na http://www.stvps.sk/udrzatelny-rozvoj, prehlásenie 
záväzku Diverzity a prehlásenie Záväzku prevencie nehôd a ochrany zdravia a bezpečnosti.1 Dodržovanie 
ustanovení o udržateľnom rozvoji je jednou zo základných povinností vyplývajúcich z každej uzatvorenej 
zmluvy a objednávky.

1. Dodržiavanie etických  
a pracovnoprávnych predpisov

Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať Všeobecnú dekla-
ráciu ľudských práv OSN, Dohovor Organizácie spoje-
ných národov o právach dieťaťa, a dohody Medziná-
rodnej organizácie práce. 

Dodávateľ sa zaväzuje striktne dodržiavať všetky zá-
väzné právne predpisy v  oblasti pracovného práva, 
najmä právne predpisy týkajúce sa nelegálnej práce, 
detskej práce, nútených prác a práv odborových orga-
nizácií. 

Dodávateľ sa zaväzuje rešpektovať ciele platnej po-
litiky Veolie v oblasti prevencie, ochrany zdravia a 
bezpečnosti, najmä pokiaľ sa jedná o predpisy o bez-
pečnosti na pracovisku, dodávať výrobky a  služby za 
podmienok, ktoré umožňujú minimalizovať nebezpe-
čie pre zdravie a bezpečnosť jeho vlastných zamest-
nancov i zamestnancov Veolie, a usilovať o ďalšie 
zlepšovanie zdravia a pracovných podmienok svojich 
zamestnancov. 

Dodávateľ sa zaväzuje riadiť sa zásadami Veolie reali-
zovaného Akčného plánu diverzity, ktorý vychádza zo 
zásady, že podpora plurality a hľadanie diverzity pro-
stredníctvom náboru a profesijného postupu je fakto-
rom prispievajúcim k pokroku spoločnosti. Dodávateľ 
sa zaväzuje: 

- dodržiavať všetky príslušné právne predpisy týkajúce 
sa zákazu priamej či nepriamej diskriminácie (v rámci 
svojho vnútorného riadenia, najmä v oblasti ľudských 
zdrojov, a to vo všetkých fázach plnenia úloh zvere-
ných mu Veoliou); 

- zaistiť, aby jeho zamestnanci znali a podporovali zá-
sady nediskriminácie a boje proti predsudkom. 

Dodávateľ sa ďalej zaväzuje zaistiť, aby tieto povin-
nosti dodržovali i jeho vlastní dodávatelia a subdodá-
vatelia. 

2. Ochrana životného prostredia 

Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy 
o ochrane životného prostredia a prijať nevyhnutné 
opatrenia k obmedzeniu svojho vplyvu na životné 
prostredie, najmä znižovaním svojej spotreby energie 
a primárnych zdrojov; znižovaním množstva odpa-
dov vypúšťaných do vody, vzduchu alebo pôdy; za-
medzením havarijnému znečisťovaniu; znižovaním 
množstva odpadov vytváraných pri vlastnej činnosti 
a sledovaním ich likvidácie; kontrolou vplyvu a emisiu 
látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie. 

Dodávateľ sa ďalej zaväzuje nevyužívať subdodávate-
ľov, ktorí tieto povinnosti nedodržiavajú. 

3. Monitoring Dodávateľom prijatých 
opatrení skupinou Veolia

Dodávateľ sa zaväzuje informovať Veoliu o aktuálnom 
stave svojich opatrení v  oblasti udržateľného rozvoja 
a ročne tieto údaje aktualizovať. 

Dodávateľ súhlasí s  tým, že bude Veoliou hodnote-
ný v rámci vyhodnocovania opatrení prijímaných do-
dávateľmi Veolie v oblasti udržateľného rozvoja a že 
poskytne skupine Veolia všetky potrebné informácie 
a zdroje.2 

Dodávateľ sa ďalej zaväzuje zohľadniť odporúčania 
vydané na základe tohoto vyhodnotenia a prijať opat-
renia potrebné k zaisteniu súladu alebo k zlepšeniu.

1 Podrobnejšie k týmto dokumentom viď prehľad výsledkov skupiny v oblasti spoločenskej zodpovednosti.  
2  Vrátane finančných 


