Obecné principy
Etický kodex pro dodavatele („Kodex“) se poskytuje a vztahuje na všechny třetí osoby („Dodavatelé“), které vyrábějí
zboží nebo poskytují zboží a/nebo služby Společnosti nebo některé z jejích dceřiných společností, divizí, propojených
osob nebo zástupců (společně zde označované jako „Společnost“). Vedle toho výraz „Dodavatelé“ zahrnuje veškeré
nabyvatele licencí Společnosti, jakákoli zařízení a/nebo závody zapojené přímo nebo nepřímo Dodavatelem do
výroby zboží nebo poskytování zboží pro Společnost a jakékoli třetí osoby, které vyrábí, poskytují zdroje, distribuují
trh a/nebo prodávají zboží nebo služby pod obchodními značkami Společnosti. Kodex stanoví základní a minimální
očekávání, která musí splnit všichni Dodavatelé, aby mohli obchodovat se Společností. Společnost rovněž očekává,
že každý Dodavatel bude dodržovat veškeré příslušné právní předpisy, pravidla a nařízení („Právní předpisy“).
Společnost očekává od svých Dodavatelů nejvyšší úrovně integrity a považuje dodržování Kodexu za nutnou složku
takové integrity.

Životní prostředí
Dodavatel musí dodržovat veškeré příslušné Právní předpisy o životním prostředí. Dodavatel by měl být uvědomělý
vůči životnímu prostředí a prokazovat soustavné zlepšování s ohledem a recyklovaný obsah materiálů a výrobků
dodávaných Společnosti. Dodavatelé jsou pobízeni, aby implementovali koncepty minimalizace a snížení odpadů,
opětovného využití a recyklace s ohledem na materiály a výrobky dodávané Společnosti. Dodavatel musí:
•

mít zaveden systém řízení životního prostředí, který prokazuje dodržování Právních předpisů o
životním prostředí, jakož i jakákoli požadovaná povolení, licence a správní povolení;

•

mít procesy hlášení místním správním orgánům a příslušným agenturám k životnímu prostředí v
případech nedodržení;

•

zjišťovat a řídit nebezpečné látky používané při výrobě v souladu s veškerými Právními předpisy o
životním prostředí;

•

dodržovat příslušné Právní předpisy o označování pro recyklaci a likvidaci nebezpečných látek a
nebezpečných odpadů;

•

řídit a likvidovat pevný odpad neklasifikovaný jako nebezpečný vzniklý při provozu, jak je to
požadováno příslušnými Právními předpisy;

•

monitorovat, kontrolovat, a bude-li to požadováno, pak i nakládat s odpadními vodami vzniklými při
provozu před jejich vypuštěním, jak je to požadováno příslušnými Právními předpisy;

•

přijmout vhodná opatření k prevenci kontaminace dešťové vody stékající ze zařízení Dodavatele.
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Dodavatel poskytne Kodex každému subdodavateli Dodavatele a bude vyžadovat, aby Kodex dodržovali, jakož i aby dodržovali veškeré příslušné
Právní předpisy.
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Pracovní a lidská práva
Zákaz diskriminace Dodavatelé budou zaměstnávat pracovníky na základě jejich schopnosti konat práci, nikoli na
základě jejich osobních vlastností nebo přesvědčení. Dodavatelé nebudou pracovníky diskriminovat na základě rasy,
barvy pleti, pohlaví, národnosti, náboženství, věku, sexuální orientace, politické příslušnosti, rodinného nebo
manželského stavu. Dodavatelé se vyhnou diskriminaci v jakýchkoli pracovněprávních praktikách, jako jsou žádosti
o zaměstnání, nábory, povýšení, odměny, přístup ke školení, přidělení práce, disciplína a/nebo ukončování.
Zákaz nucené práce Dodavatelé nebudou používat žádné vězeňské, nevolnické, nedobrovolné nebo nucené práce
jakéhokoli druhu. Dodavatelé se nebudou podílet na otroctví nebo obchodování s lidmi jakéhokoli druhu, zejména
včetně náborů, poskytování přístřeší, přepravy, cenového vyjednávání, poskytování a získávání osob pro práci nebo
služby za použití síly, podvodu nebo donucení. Dodavatelé nebudou od pracovníků požadovat, aby odevzdali
identifikační doklady vydané vládou, pasy nebo pracovní povolení jako podmínku zaměstnání. Dodavatelé nebudou
od žádného pracovníka požadovat, aby zůstal v zaměstnání po jakoukoli dobu proti své vůli.
Dětská práce Dodavatelé budou zaměstnávat pouze pracovníky, kteří splňují požadavek minimálního příslušného
zákonného věku nebo jim je nejméně 16 let podle toho, co je vyšší. Dodavatelé budou uchovávat oficiální
dokumentaci pro každého pracovníka, která bude ověřovat datum narození pracovníka. V těch zemích, kde nejsou k
dispozici oficiální dokumenty, které by potvrdily přesné datum narození, Dodavatelé potvrdí věk pracovníka za
použití vhodné a spolehlivé posuzovací metody a budou uchovávat veškeré záznamy týkající se takového potvrzení.
Dodavatel bude dodržovat veškeré příslušné pracovněprávní předpisy o dětské práci, včetně těch vztahujících se ke
mzdě, odpracovaným hodinám, přesčasům a pracovním podmínkám.
Pracovní doba Dodavatelé nastaví pracovní dobu v souladu se všemi příslušnými právními předpisy.
Mzdy a benefity Dodavatelé nastaví mzdy a příplatek za přesčas a poskytnou benefity v souladu se všemi příslušnými
právními předpisy. Dodavatelé jasně předají pracovněprávní podmínky každému pracovníkovi v jazyce, kterému
pracovník rozumí. Pracovníci budou odměňováni nejméně ve výši minimální zákonné mzdy nebo mzdy, která splňuje
místní odvětvové normy podle toho, co je vyšší. Pokud se strany dohodly, že mohou být vyžadovány přesčasy, budou
Dodavatelé svůj provoz realizovat způsoby, které omezují přesčasy na úroveň, která zajišťuje lidské a produktivní
pracovní podmínky. Hodinové mzdové sazby za přesčasy musí být vyšší než sazby na běžnou pracovní směnu.
Odpočty z mezd nebudou používány jako disciplinární opatření. Pro pracovníky s hodinovým odměňováním budou
používány manuální nebo elektronické karty pro evidenci pracovní doby. Dodavatelé pracovníkům poskytnou jasné
a srozumitelné stanovisko ke mzdám, které bude zahrnovat odpracovanou pracovní dobu, mzdu vydělanou za den,
hodiny přesčas, bonusy, příspěvky a popis veškerých srážek.
Svoboda sdružování Pracovníci se mohou sdružovat do asociací (odborů) dle svého vlastního výběru. Dodavatelé
nebudou zasahovat proti pracovníkům, kteří se chtějí zákonným způsobem a pokojně sdružovat, organizovat nebo
společně vyjednávat. Rozhodnutí, zda tak chtějí učinit či ne, by mělo záviset pouze na pracovnících.
Hlášení Dodavatelé pracovníkům poskytnou anonymní mechanismus pro stížnosti, aby mohli hlásit zaměstnanecké
stížnosti na pracovišti v souladu s místními právními předpisy a nařízeními.

Zdraví a bezpečnost
Dodavatelé budou se všemi pracovníky zacházet s respektem a důstojně a poskytnou jim bezpečné a zdravé
prostředí. Dodavatelé nebudou používat tělesné tresty nebo jakoukoli jinou formu fyzického nebo psychického
donucování.
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Výrobní zařízení Zařízení budou dostatečně osvětlena. V uličkách, východech nebo schodištích nebudou žádné
překážky. Bude dostatek jasně označených a nezamčených východů umožňujících nařízenou evakuaci pracovníků v
případě požáru nebo jiných stavů nouze. Trasy nouzových východů budou viditelně umístěny a jasně označeny.
Baterie provozovaných nouzových světel budou umístěny nad každým vchodem pro účely použití v případě stavů
nouze. Nejméně jednou za rok musí být provedena cvičná evakuace. Vhodné požární detektory a hasicí vybavení
budou připraveny k dispozici a pravidelně kontrolovány. Každé zařízení bude mít dostatečnou cirkulaci a ventilaci
vzduchu. Dodavatelé poskytnou všem pracovníkům zdarma vodu v přenosných nádobách a umožní k ní přiměřený
přístup v průběhu pracovního dne. Dodavatel bude v průběhu pracovní doby zachovávat přiměřeně čisté sanitární a
soukromé sociální zařízení v dostatečném počtu a nebude umísťovat žádná nepřiměřená omezení k jejich používání.
Veškeré stroje budou udržovány a bezpečnostní zařízení budou instalována, kde to bude vhodné. Veškeré
nebezpečné a hořlavé materiály budou skladovány v bezpečných a větraných prostorách a zlikvidovány bezpečným
a zákonným způsobem. Osobní ochranné pomůcky budou k dispozici všem pracovníkům, kteří vykonávají
nebezpečné úkoly.
Společné ložnice Dodavatelé poskytující pracovníkům ubytování musí tato zařízení udržovat čistá a bezpečná.
Obyvatelné prostory musí být odděleny podle pohlaví. Prostor pro bydlení na pracovníka v prostorách pro
přenocování musí splňovat minimální zákonný požadavek i místní odvětvové normy. Východy budou na každém
patře jasně označeny a v halách, na schodištích a nad každým východem budou umístěna nouzová osvětlení. Pokyny
pro evakuaci v případě požáru nebo jiných nouzových stavů budou umístěny v každém prostoru pro přenocování.
Nebezpečné a hořlavé materiály použité ve výrobním procesu nebudou uchovávány ve společných ložnicích nebo v
budovách napojených na prostory pro přenocování. Nejméně jednou za rok musí být proveden cvičný požární
poplach. Obyvatelům společných ložnic musí být k dispozici zdarma voda v přenosných nádobách. Obyvatelé budou
mít přístup k přiměřeně čistým sanitárním a soukromým sociálním zařízením v odpovídajícím počtu.

Etika
Zákaz uplácení Dodavatelé budou dodržovat veškeré příslušné Právní předpisy včetně Právních předpisů
upravujících chování správních funkcionářů, jako jsou zákon USA o zákazu uplácení ve vztahu k zahraničí. (U. S.
Foreign Corrupt Practices Act). Dodavatelé nesmí předkládat žádnou nabídku ani provádět platu, které by mohly
představovat nezákonný úplatek podle příslušného Právního předpisu, ani se Dodavatelé nebudou jinak účastnit
nezákonných nebo úplatkářských praktik za účelem podpory nebo usnadnění obchodního zájmu Společnosti nebo
ve snaze o zvýšení obchodování Dodavatele se Společností.
Zákaz nerostných surovin pocházejících z nelegálních zdrojů Dodavatel se zavazuje, že součástí výrobků
dodávaných Společnosti (včetně jakékoli součásti vyrobené pro takový výrobek třetí osobou) ani pro jakoukoli jejich
funkci či výrobu nebudou použity žádné nerostné suroviny pocházející z nelegálních zdrojů (tantal, cín, zlato, wolfram
nebo jejich deriváty) z Demokratické republiky Kongo nebo z jakékoli sousední země.
Účty Dodavatelé nebudou provádět podvodné, uměle vytvořené nebo zavádějící záznamy nebo opomenutí v
žádném systému, knize nebo záznamu. Dodavatelé nebudou úmyslně provádět platby nebo schvalovat faktury,
zprávy o výdajích nebo jiné dokumenty, které jsou nesprávné, zavádějící nebo nepřesné.
Dovoz/Vývoz Pokud Dodavatel odpovídá za dovoz/vývoz zboží, je povinen seznámit se všemi příslušnými Právními
předpisy, které bude dodržovat, bude provádět přesná hlášení a nebude nesprávně uvádět hodnotu nebo povahu
zboží jakýmkoli způsobem, který by vedl ke vzniku odpovědnosti.
Duševní vlastnictví Dodavatelé budou respektovat práva duševního vlastnictví Společnosti i třetích osob.
Dodavatelé přijmou veškerá opatření nutná pro ochranu duševního vlastnictví Společnosti a integrity značky
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Společnosti a přijímají odpovědnost za zajištění, že odpovědnost ponesou rovněž jejich dodavatelé a subdodavatelé.
Při dodávání výrobků pro Společnost nebudou Dodavatelé porušovat nebo překračovat žádné patenty třetích osob a
přijmou vhodná opatření, aby zajistili, že Společnost neobdrží žádné výrobky, které by je porušovaly.
Odpovědnost ve vztazích Dodavatelé musí být vnímaví k interním etickým kodexům kolegů Společnosti. Kolegové
ze Společnosti například nemohou žádat o žádné dary od Dodavatelů ani nemůže kolega ze Společnosti přijmout
žádné dary nebo pohoštění, pokud jsou takové povahy, že mohou ovlivnit nebo se mohou jevit, že ovlivňují obchodní
rozhodnutí kolegy ze Společnosti jménem Dodavatele, nebo narušit schopnost kolegy ze Společnosti vykonávat své
povinnosti nestranně. Kopie těchto předpisů mohou být na žádost poskytnuty.

Monitorování a vymáhání
Dodavatelé musí po přiměřeném oznámení umožnit Společnosti a/nebo jakémukoli z jeho zástupců nebo agentů
přístup k jeho zařízením a všem relevantním záznamům. Společnost bude pokračovat ve vyvíjení monitorovacích
systémů pro zhodnocení dodržování. Dodržením následujících mezinárodně uznávaných alternativních norem bude
nicméně zajištěno, že u uvedených aspektů budou splněny minimální normy kodexu Společnosti.
•

Sociální odpovědnost 8000 (Social Accountability 8000 - SA 8000) – oddíl kodexu o pracovních a
lidských právech

•

Etický kodex OSN pro dodavatele – oddíl o pracovních a lidských právech a oddíl kodexu o zdraví a
bezpečnosti

•

Etický kodex Občanské koalice elektronického průmyslu (Electronic Industry Citizenship Coalition
EICC) – všechny oddíly kodexu s výjimkou zákazu nerostných surovin pocházejících z nelegálních
zdrojů

Pokud Společnost zjistí, že některý Dodavatel porušil Kodex, může Společnost svůj obchodní vztah kdykoli ukončit
nebo požadovat, aby Dodavatel přijal nápravný akční plán. Pokud bude nápravné opatření doporučeno, nebude však
přijato, Společnost zastaví podávání budoucích objednávek a může současnou výrobu ukončit. Dodavatelé
Společnosti bezodkladně oznámí, pokud se dozví o jakémkoli nedodržení Kodexu ze strany jejich společnosti nebo
jakéhokoli z jejich dodavatelů, a Dodavatelé okamžitě přijmou potřebná opatření, aby případné nedodržení napravili.
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