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Hodnocení dodavatelských rizik1)

  
 Dodavatelé nepalivových dodávek v ročních objemech objednávek více než 5 miliónů eur, jsou pro nás zvláště strategicky důležití. 

Podléhají dvouletému hodnocení rizik v oblastech životního prostředí, udržitelného nákupu, čestných obchodních postupů 
a pracovních podmínek. 

Hodnocení a rozvoj dodavatelů1), 2)  Z hlediska objednávek objemů větších než 500.000 eur bude dodavatel po poskytnutí svých služeb hodnocen dle dvanácti kritérií. 
Dvě z těchto kritérii souvisejí s trvalou udržitelností: předpisy pro životní prostředí a zákonné požadavky na bezpečnost. Dále se 
hodnotí i kvalita produktů a služeb, jakož i dodržení termínu dodání. Do výsledků se započítávají i zjištění ze sebehodnocení 
dodavatele a na místě prováděných auditů. Společně s dodavatelem je stanoveno, v jakých oblastech se nacházejí potenciální 
možnosti zlepšení; poté jsou dohodnuta opatření a termíny realizace. Vzhledem k dodavatelům biomasy je požadováno 
hodnocení těchto dodavatelů od smluvního objemu převyšujícího pět gigawatthodin. 

Kontrola souladu dodavatele 
s požadavky1) (od roku 2015) 

 Pomocí kontroly souladu dodavatele s požadavky ověřujeme, zda noví dodavatelé splňují naše požadavky z hlediska 
protimonopolního a trestního zákona. Tento test, který je prováděn v rámci předkvalifikačního procesu dodavatele nepalivových 
dodávek, jsme zavedli jako povinný v rámci celého koncernu v roce 2015, abychom tak snížili rizika ztráty dobré pověsti 
a odpovědnostní rizika. 

"E.ON Värme Sverige"2)  (od roku 2014)  Tento model používáme od roku 2014 k hodnocení našich dodavatelů biomasy ve Švédsku v souvislosti s korporátní sociální 
odpovědností.  

Odvětvové iniciativy   

ecosense – fórum pro trvale udržitelný 
rozvoj německého podnikání e. V.1),2) (od 
roku 2010) 
 

 ecosense je asociace předních společností a německých obchodních organizací s působností po celém světě. Již od založení 
tohoto fóra jsme se účastnili různých pracovních skupin, a to včetně jedné na téma „udržitelnost v dodavatelském řetězci“. Jako 
součást „Národního akčního plánu pro ekonomické záležitosti a lidská práva „ (NAP) jsme se v roce 2016 prostřednictvím 
pracovní skupiny „Řízení dodavatelského řetězce“ zapojili do konceptualizace a vypracování školícího modulu na téma lidských 
práv. 

1) platí pro dodavatele nepalivových dodávek 
2) platí pro dodavatele paliv 
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