Kodex chování Dodavatelů
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Úvod
„Udržitelnost je stejně jako spravedlnost hodnotou, kterou nelze vytvořit
prostřednictvím čistě individualistických tržních procesů.“ - Herman Daly, 1986
• Udržitelnost je klíčovým prvkem hodnot skupiny RadiciGroup a je součástí její obchodní strategie. Jedná se o
komplexní a ambiciózní cíl, jehož chce skupina RadiciGroup dosáhnout společně se všemi svými stakeholdery, se
kterými hodlá sdílet jednotlivé obtíže a jejich řešení a rovněž společný růst a neustálé zlepšování.
• Vztah skupiny RadiciGroup se svými Dodavateli a nejdůležitějšími stakeholdery je založen na principech legality,
transparentnosti, korektnosti, důvěry a spolupráce.
• Cílem kodexu chování Dodavatelů je navazovat stále užší spolupráci za účelem posílení těchto principů a vytvoření
společného zásobovacího řetězce, jenž se nebude soustřeďovat pouze na kvalitu výrobků či služeb, ale také na
životní prostředí a na sociální a pracovní podmínky, ve kterých probíhá příprava a realizace výrobků a služeb, jež jsou
předmětem jednotlivých dodávek.
• RadiciGroup vyzývá všechny své Dodavatele, aby sdíleli a řídili se principy uvedenými v tomto Kodexu chování,
jelikož jejich dodržování se stává stále významnějším při výběru a hodnocení Dodavatelů.
• Pokud Dodavatel vydal vlastní etický kodex či kodex chování podobný tomuto, nebo pokud vlastní systém pro
podávání hlášení o udržitelnosti podle modelu GRI, tyto dokumenty budou posouzeny ze strany skupiny RadiciGroup
a budou případně akceptovány jako náhrada tohoto Kodexu chování Dodavatelů.

Účel

• Společnost Radici Partecipazioni S.p.A. a její přidružené podniky – dále označené jen jako „RadiciGroup“ – se
dohodly, že budou prostřednictvím tohoto Kodexu chování Dodavatelů – dále označeného jen jako „Kodex“ – sdílet
se svými Dodavateli záměr vytvořit udržitelný Supply Chain z hlediska životního prostředí a sociálních a
ekonomických podmínek.

Oblast použití

• Tento Kodex platí pro všechny společnosti skupiny RadiciGroup a pro všechny její Dodavatele.
• Podpisem nových smluv o dodávkách či prodloužením stávajících smluv s RadiciGroup se Kodex stává automaticky
jejich nedílnou a nevyhnutelnou součástí.
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Všeobecné podmínky

• RadiciGroup se zavazuje vždy dodržovat zákon, ať už svou obchodní činnost bude provozovat kdekoliv. Obdobně i
Dodavatelé se zavazují dodržovat veškeré zákony, nařízení, platná smluvní ujednání a všeobecně uznávané technické
standardy a normy. Rovněž se zavazují předat principy obsažené v tomto Kodexu svému zásobovacímu řetězci.
• Vyzýváme Dodavatele, aby zavedli nezbytná opatření pro identifikaci, určení a řízení rizik ve všech oblastech
zmíněných v tomto Kodexu a dodržovali veškeré aplikovatelné legislativní požadavky.
• Dále vyzýváme Dodavatele, aby pokračovali ve snaze o zlepšení vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti politiky
udržitelnosti prostřednictvím zavedení náležitých opatření.
• Rovněž je vyzýváme, aby zajistili náležitou dokumentaci prokazující sdílení a aplikaci pravidel uvedených v tomto
Kodexu. RadiciGroup si vyhrazuje právo provést po předchozí dohodě s Dodavatelem audit v souvislosti
s dodržováním principů tohoto Kodexu.
• Tento Kodex lze stáhnout v aktualizované verzi na stránkách www.radicigroup.com.

Etika
Čestné jednání

• Aby Dodavatelé dostáli svým sociálním závazkům, musí vést z etického hlediska svoji činnost korektně a jednat
čestně. Proto nesmí praktikovat ani tolerovat korupci, vydírání či zpronevěru.
• Dodavatelé se zavazují, že svým obchodním partnerům nebudou nabízet úplatky či jiné nelegální pobídky a ani je
nebudou přijímat.
• Dodavatelé se zavazují, že nebudou Zaměstnancům RadiciGroup nabízet dárky či jiné osobní benefity, které by
mohly přímo vyplývat z jejich dodavatelského vztahu.

Poctivá konkurence

• Dodavatelé se zavazují, že budou provozovat svoji činnost v souladu s principy poctivé konkurence a ve smyslu
veškerých aplikovatelných antitrustových zákonů.
• RadiciGroup při výběru svých Dodavatelů upřednostní transparentní a korektní procesy. Dodavatelé budou
posuzováni podle kvality a cen svých výrobků či služeb a bude s nimi jednáno spravedlivě. RadiciGroup nebude šířit
klamné informace v souvislosti s Dodavateli a s jejich výrobky či službami.

Intelektuální vlastnictví

• Dodavatelé se zavazují, že budou chránit a vhodně nakládat se získanými citlivými a důvěrnými informacemi (např.
ceny, náklady, technické vlastnosti výrobků či informace podléhající zvláštním dohodám o mlčenlivosti) a že zajistí
ochranu práv v souvislosti s intelektuálním vlastnictvím skupiny RadiciGroup.
• Dodavatelé se zavazují, že v oblastech spadajících do jejich odpovědnosti aplikují veškerá nezbytná opatření, aby
zajistili, že se výrobky RadiciGroup, jejich součásti či suroviny, jakož i příslušný know-how nedostanou do rukou
padělatelů a neopustí legální zásobovací řetězec.
• Stejně tak i citlivé informace získané od Dodavatelů budou za všech okolností považovány skupinou RadiciGroup za
zcela důvěrné a nebudou předány konkurenci.

Práce

Odmítnutí nucených prací a práce mladistvých

• Dodavatelé se zavazují, že nebudou využívat žádnou formu nucené, vázané a nedobrovolné práce.
• Dodavatelé nesmí využívat ve svých zásobovacích řetězcích či při svých obchodních aktivitách žádnou formu práce
mladistvých, a to v souladu se zřizovacími normami MOP1 (Mezinárodní organizace práce) a principy United Nations
Global Compact.
(1 Úmluva o minimálním věku č. 138 z roku 1973 – Úmluva o nejhorších formách dětské práce č. 182 z roku 1999).
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Diverzita a integrace

• Spravedlivé jednání se všemi Zaměstnanci musí být jedním ze základních principů firemní politiky Dodavatele, který
se tímto zavazuje odmítnout jakoukoliv formu diskriminace v souvislosti s: rasou, národností, pohlavím, věkem,
fyzickým vzhledem, sociálním původem, postižením, politickou či náboženskou orientací, rodinným stavem,
těhotenstvím, sexuální orientací či s jakýmkoliv jiným nelegálním kritériem dle aplikovatelného zákona.

Korektní jednání a pracovní doba

• Dodavatelé se zavazují, že zajistí, aby na pracovišti Zaměstnanců nedocházelo k nehumánnímu zacházení a aby
Zaměstnanci nebyli podrobeni výhrůžkám, sexuálnímu obtěžování č zneužívání, mučení či tělesným trestům, nátlaku
či psychickému nebo fyzickému týrání.
• Dodavatelé se zavazují, že zajistí svým Zaměstnancům spravedlivé platové ohodnocení, které jim a jejich rodinám
zaručí odpovídající životní úroveň. V každém případě musí Dodavatelé zajistit svým Zaměstnancům mzdu v souladu
se zákony platnými v jednotlivých zemích.
• RadiciGroup mimo jiné vyzývá Dodavatele, aby nabídli svým Zaměstnancům vhodné formy kurzů a školení.
• Dodavatelé jsou povinni uzavírat pracovní smlouvy se svými Zaměstnanci legálním a korektním způsobem v souladu
s platným zákoníkem práce.

Svoboda sdružování
•

Dodavatelé se zavazují, že budou otevřeně a konstruktivně komunikovat se svými Zaměstnanci a zástupci
odborů.

•

V souladu s národními a/nebo místními zákony jsou Dodavatelé povinni respektovat právo svých Zaměstnanců
volně se sdružovat, stát se členy odborů, volit své zástupce, stát se členy podnikových výborů pracovníků a
účastnit se kolektivních jednání.

•

Dodavatelé nebudou znevýhodňovat ty zaměstnance, kteří budou vystupovat jako zástupci pracovníků.

Kvalita, zdraví, bezpečnost a životní prostředí
Požadavky na kvalitu

• Dodavatelé se zavazují plnit všeobecně uznávané kvalitativní a technické požadavky, sjednané v místě uzavření
smlouvy za účelem dodávky výrobků a služeb umožňujících bezpečné použití, pro které byly určeny, a splnění
požadavků RadiciGroup.

Bezpečnost

• Dodavatelé se zavazují dodržovat národní nařízení týkající se kvality, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí a
zajistit, archivovat a aktualizovat veškerá nezbytná povolení, licence a zápisy.
• Dodavatelé využijí své dobré praxe týkající se kvality, zdraví a bezpečnosti v rámci celého zásobovacího řetězce a
zajistí tak integritu všech jednotlivých dodávek určených RadiciGroup, tj. z místa odeslání až na místo určení, včetně
všech mezizastávek.

Bezpečnost výrobků

• V případě dodávky nebezpečných látek jsou Dodavatelé povinni předložit dle platných zákonů a nařízení Reach
jednotlivé bezpečnostní listy obsahující veškeré nezbytné a důležité informace v souvislosti s bezpečností.

Zdraví a bezpečnost práce

• Dodavatelé se zavazují chránit Zaměstnance před riziky vyplývajícími z pracovní činnosti a z náročných úkolů
svěřených na pracovišti, jakož i před riziky spojenými s využíváním jednotlivých infrastruktur.
• Dodavatelé zajistí vhodná opatření (kontroly, procesy, preventivní údržbu) za účelem omezení rizik pro zdraví a
bezpečnost na pracovišti. Pokud nebude možné tato rizika kontrolovat prostřednictvím zmíněných opatření,
Dodavatelé se zavazují vybavit Zaměstnance vhodnými osobními ochrannými prostředky.
• bezpečnostní informace týkající se nebezpečných materiálů2 – včetně sloučenin v mezivýrobcích – musí být
k dispozici pro potřeby vzdělávání, školení a ochrany pracovníků před zmíněnými riziky.
2

V souladu s nařízením GHS (Globally Harmonized System) vydaným OSN

mod. 03-PR05 – Rámcové podmínky pro nákupní oddělení L&P – 21/11/2016

Str. 3 ze 4

Kodex chování Dodavatelů
Bezpečnost procesů

• Dodavatelé jsou povinni se aktivně zajímat o veškeré otázky týkající se bezpečnosti výrobních procesů a o jednotlivé
výrobky a jejich potenciální dopad na životní prostředí během všech fází výrobního procesu.

Řízení nebezpečných situací, informace a školení rizik

• Dodavatelé se zavazují stanovit možné a potenciální nebezpečné situace na pracovišti a rovněž minimalizovat riziko
jejich opakování. Dále se zavazují zpřístupnit veškeré bezpečnostní informace týkající se zjištěných rizik a informovat
o nich Zaměstnance prostřednictvím školení s cílem zabezpečit jejich vhodnou ochranu.

Ochrana životního prostředí a zachování zdrojů

• Dodavatelé aplikují vhodné systémy, které zajistí, že procesy spojené s manipulací, přepravou, konzervací, recyklací,
dalším využitím a řízením odpadů a správou emisí do atmosféry a do odpadních vod budou probíhat bezpečně a
v souladu se zákony platnými v dané zemi.
• Dodavatelé jsou rovněž povinni používat úsporně a rozumně přírodní zdroje (například vodu, zdroje energie či
suroviny) za účelem zmírnění dopadu těchto procesů na zdroje naší planety.
• Dodavatelé se rovněž zavazují vyvíjet a používat výrobky s omezeným dopadem na životní prostředí a procesy
schopné snížit spotřebu energie a emise skleníkových plynů.

Řídicí systémy
Právní požadavky

• Dodavatelé se zavazují dodržovat zákony, nařízení, platná smluvní ujednání a všeobecně uznávané standardy.

Sdělování kritérií udržitelnosti zásobovacímu řetězci

• Dodavatelé musí předat informace o principech uvedených v tomto Kodexu svému zásobovacímu řetězci.

Řízení rizik
• Dodavatelé jsou povinni zavést opatření nezbytná pro identifikaci a řízení rizik v oblastech zmíněných v tomto
Kodexu a zároveň dodržovat aplikovatelné legislativní požadavky.

Audit
• Vyzýváme dodavatele, aby zajistili náležitou dokumentaci prokazující sdílení a aplikaci pravidel uvedených v tomto
Kodexu. RadiciGroup si vyhrazuje právo provést po předchozí dohodě s Dodavatelem audit.
• Pokud by výsledky auditu prokázaly, že Dodavatel nedodržuje pravidla a zásady tohoto Kodexu, RadiciGroup si
vyhrazuje právo podniknout společně s Dodavatelem náležité kroky pro zajištění nápravy.

Neustálé zlepšování
• Vyzýváme Dodavatele k neustálému zlepšování svých výkonů v oblasti udržitelnosti prostřednictvím zavedení
veškerých nezbytných opatření.

Hlášení pro nápravná opatření
Dodavatelé mohou nahlásit porušování tohoto Kodexu či jakékoliv jiné neetické chování ze strany spolupracovníků
RadiciGroup Etickému výboru skupiny RadiciGroup, a to prostřednictvím vyhrazené e-mailové adresy
ethics@radicigroup.com a komunikačních kanálů na webových stránkách: www.radicigroup.com.

mod. 03-PR05 – Rámcové podmínky pro nákupní oddělení L&P – 21/11/2016

Str. 4 ze 4

