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Úvod

Naši dodavatelé jsou pro nás velmi důležití. Naší snahou je sladit spolupráci s 

našimi dodavateli podle etických zásad, společně vytvářet hodnoty a společně 

plnit požadavky našich zákazníků a všech zainteresovaných stran. Základem 

jsou udržitelné a odpovědné obchodní postupy. Tyto aspekty a s nimi související 

neustálé zlepšování jsou tedy předmětem našeho výběru a rozvoje dodavatelů.

Tento dokument popisuje minimální požadavky společnosti Gerresheimer  

na dodavatele v oblasti etiky, pracovních podmínek a lidských práv, zdraví a 

bezpečnosti práce, životního prostředí a souvisejících systémů řízení. 

Etické zásady uvedené v tomto dokumentu vycházejí z deseti zásad iniciativy 

OSN Global Compact, z Obecných zásad OSN pro podnikání a lidská práva a z 

Deklarace Mezinárodní organizace práce o základních zásadách a pracovních 

právech..

Dietmar Siemssen

CEO

Dr. Bernd Metzner

CFO

Dr. Lukas Burkhardt

Member of the 
Management Board
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Systém řízení a správy

… pracovat v plném souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy.

… zavedné  mechanismy/systémy pro stanovení a řízení rizik ve všech  

oblastech, jimiž se tento dokument zabývá.

… zajištění , aby jejich obchodní činnosti byly v souladu s očekáváními  

uvedenými v tomto dokumentu, a to pomocí vhodných systémů řízení,  

včetně politik, cílů, procesů, školení a zdrojů, které náležitě zohledňují  

vlivy a s chopnosti organizace. 

… Integrace  zásad do procesu  neustálého zlepšování, který identifikuje  

nedostatky a postupně zvyšuje výkonnost v čase.

… integrace, komunikace a uplatňování těchto zásad ve svých vlastních  

provozech a vůči svým partnerům v dodavatelském řetězci.

… povzbuzovat všechny zaměstnance, aby hlásili problémy nebo nezákonné  

činnosti na pracovišti bez hrozby odvety, zastrašování nebo obtěžování.  

Dodavatelé jsou povinni prošetřit a v případě potřeby přijmou nápravná  

opatření.

Od dodavatelů se očekává, ...
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Mezi dodavatele patří jednotlivci nebo organizace, 

které poskytují společnosti Gerresheimer a jejím  

dceřiným společnostem, přidruženým společnostem a 

divizím služby, suroviny, komponenty, hotové výrobky 

nebo jiné produkty.

Tyto zásady nenahrazují ani nejsou v rozporu s jakým-

koliv platným právním nebo regulačním požadavkem 

nebo smluvním závazkem společnosti Gerresheimer a 

jejími provozními dceřinnými  společnostmi , přidruže-

nými společnostmi a divizemi. Je na každém dodava-

teli, aby určil, jakým způsobem splní a prokáže soulad 

se zásadami a standardy uvedenými v tomto Kodexu 

chování dodavatele. Pokud je to uvedeno ve smlou-

vách, společnost Gerresheimer si ponechává právo na 

audit a kontrolu za účelem ověření dodržování těchto 

zásad.

V rámci úvodní kontroly při výběru nových dodavatelů, 

ale také při rekvalifikaci stávajících dodavatelů, se 

společnost Gerresheimer snaží získat jistotu, že  

dodržují tento Kodex chování dodavatele, a požaduje 

od vybraných dodavatelů vyplnění sebehodnotícího 

dotazníku. Společnost Gerresheimer může získat  

další ujištění o dodržování předpisů tím, že si vyžádá 

návštěvu přímo na místě.

Klíčové zásady

Dodavatelé se musí chovat eticky a jednat  
bezúhonně. Mezi etické prvky patří: 

Podnikatelská integrita a  
spravedlivá hospodářská soutěž
Veškeré formy  korupce, vydírání a zpronevěry jsou zakázány. 

Dodavatelé nesmějí platit ani přijímat úplatky nebo se podílet 

na jiných nezákonných pobídkách v obchodních nebo vlád-

ních vztazích. Dodavatelé musí své podnikání provádět v  

souladu s poctivou a živou hospodářskou soutěží a v souladu 

se všemi platnými antimonopolními zákony. Dodavatelé musí 

používat poctivé obchodní praktiky, včetně přesné a pravdivé 

reklamy.

Odpovědné získávání nerostných 
surovin
Všichni dodavatelé, kteří společnosti Gerresheimer dodávají 

nerostné suroviny jako cín, wolfram, tantal nebo zlato (tzv. 

"konfliktní minerály") nebo jejich deriváty nebo je používají  

ve výrobcích vyráběných pro společnost Gerresheimer, jsou  

povinni provádět hloubkovou kontrolu původu kritických  

surovin. 

Dodavatelé jsou dále povinni doložit, že všechny suroviny, 

které odebírají, jsou bezkonfliktní a že nezískávají ani  

nezpracovávají kovy z kritických oblastí.

Ochrana osobních údajů
Dodavatelé jsou povinni chránit a řádně využívat pouze 

důvěrné informace, aby byla zajištěna ochrana soukomých 

práv  společnosti a pracovníků.

Kodex chování dodavatele

Etika
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Svobodná volba zaměstnání
Dodavatelé nesmí využívat nucenou, vázanou, námezdní  

nebo nedobrovolnou vězeňskou práci.

Dětská práce a mladí pracovníci
Dodavatelé nesmí vužívat dětskou práci. Mladí pracovníci 

mladší 18 let mohou být zaměstnáváni pouze při práci, která 

není nebezpečná, a pokud jsou mladí pracovníci starší,  

než je v dané zemi zákonem stanovený věk pro zaměstnání, 

nebo věk stanovený pro ukončení povinné školní docházky.

Nediskriminace
Dodavatelé musí zajistit pracoviště bez obtěžování a  

diskriminace. Diskriminace z důvodů, jako je barva pleti, věk, 

pohlaví, sexuální orientace, etnický původ, národnost,  

sociální postavení, zdravotní postižení, náboženství, politická 

příslušnost, členství v odborech nebo rodinný stav, není  

tolerována.

Spravedlivé zacházení
Dodavatelé musí zajistit pracoviště bez hrubého a nelidského 

zacházení, včetně jakéhokoli sexuálního obtěžování či zneuží-

vání, tělesných trestů, psychického nebo fyzického nátlaku 

nebo slovního týrání pracovníků a bez hrozby takového 

zacházení.

Mzdy, benefity a pracovní doba
Dodavatelé musí platit pracovníkům podle platných mzdových 

předpisů, včetně minimální mzdy, přesčasů a povinných 

dávek. Dodavatelé musí pracovníkovi včas sdělit, na jakém 

základě je odměňován. Dodavatelé mají také pracovníkovi 

sdělit, zda je vyžadována přesčasová práce a jaká mzda má 

být za tuto přesčasovou práci vyplacena.

Svoboda sdružování
Podporuje se otevřená komunikace a přímé zapojení  

pracovníků do řešení problémů na pracovišti a v oblasti 

odměňování. Dodavatelé musí respektovat práva pracovníků 

stanovená místními zákony na svobodné sdružování, vstupo-

vání či nevstupování do odborů, vyhledávání zastoupení a 

vstupování do rad zaměstnanců. Pracovníci musí mít možnost 

otevřeně komunikovat s vedením ohledně pracovních  

podmínek bez hrozby odvety, zastrašování nebo obtěžování.

Místní komunity
Dodavatelé musí respektovat komunity, ve kterých podnikají, 

brát vážně jejich obavy a vyvarovat se jakéhokoli poškození 

jejich zdraví a  jejich existenci chránit  tím, že budou chránit i 

životní prostředí. Dodavatelé jsou vybízeni k tomu, aby  

spolupracovali s místními komunitami. 

Dodavatelé se zavazují dodržovat lidská práva, včetně pracovních a jiných práv, a zacházet s lidmi  
důstojně a s respektem. Prvky týkající se práce zahrnují:

Práce a lidská práva
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Zdraví a bezpečnost

Ochrana zdraví pracovníků
Dodavatelé musí chránit zaměstnance před nadměrnou  

expozicí chemických, biologických a fyzikálních rizik, fyzicky 

náročným úkolům na pracovišti a ve všech obytných  

prostorách poskytovaných společností, jak je uvedeno v  

platných právních požadavcích.

Dodavatelé musí svým zaměstnancům poskytnout veškeré 

potřebné osobní ochranné prostředky (OOP).

Bezpečnost procesů a zařízení
Dodavatelé musí mít zavedeny programy, které zajišťují, že 

konstrukce zařízení a procesů je v souladu s příslušnými  

platnými právními požadavky týkajícími se zdraví a bezpeč-

nosti na pracovišti. Dodavatelé musí aktivně pracovat na 

identifikaci a řešení bezpečnostních nedostatků a neustále 

zlepšovat podmínky na pracovišti tak, aby bylo zaručeno a 

chráněno zdraví a bezpečnost.

Připravenost na mimořádné  
události a reakce na ně
Dodavatelé musí identifikovat a vyhodnotit havarijní  

situace na pracovišti a v obytných prostorách poskytnutých 

společností a minimalizovat jejich dopad zavedením  

havarijních plánů a postupů.

Informace o nebezpečí
Bezpečnostní informace týkající se nebezpečných  

materiálů musí být k dispozici za účelem vzdělávání,  

školení a ochrany pracovníků před nebezpečím.

Dodavatelé jsou povinni zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí, včetně obytných prostor  
poskytovaných společností. Mezi prvky bezpečnosti a ochrany zdraví patří: 
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Životní prostředí

Povolení v oblasti životního prostředí
Dodavatelé musí dodržovat všechny platné předpisy v  

oblasti životního prostředí. Musí získat všechna požadovaná 

povolení, licence, registrace informací a omezení týkající se 

životního prostředí a dodržovat jejich provozní požadavky a 

požadavky na podávání zpráv.

Chemické látky vzbuzující obavy / 
soulad materiálů
Dodavatelé musí mít zavedeny odpovídající systémy, které 

umožňují identifikovat a na požádání zveřejnit společnosti 

Gerresheimer všechny chemické látky v jejich výrobcích a  

dílčích komponentech a musi splňovat  požadavky, které jsou 

stanoveny vládou a/nebo příslušnými orgány v regionech,  

kde se používají.

Mezi chemické látky, které vzbuzují obavy, mohou patřit  

mimo jiné:

– Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických 

látek v EU (REACH)

– Směrnice EU o omezování nebezpečných látek (RoHS)

– Článek 1502 amerického Dodd-Frankova zákona o  

reformě Wall Street a ochraně spotřebitele z roku 2010 

"Konfliktní minerály

– Nařízení EU o biocidních přípravcích (BPR)

– Kalifornský zákon o bezpečnosti pitné vody a toxických  

látkách z roku 1986 (Cal Prop 65)

Dodavatelé musí pracovat ekologicky odpovědně a efektivně a minimalizovat nepříznivé dopady na  
životní prostředí. Dodavatelé jsou vyzýváni, aby šetřili přírodní zdroje, vyhýbyli se používání nebezpečných 
materiálů a zapojili se do činností, které vedou k opětovnému použití a recyklaci. Mezi prvky ochrany  
životního prostředí patří např:

– Kalifornský zákon o právu na informace o čisticích  

prostředcích

– Zákon USA o kontrole toxických látek (TSCA)

– Globální harmonizační systém (GHS)

Odpady a emise
Dodavatelé musí mít zavedeny systémy zajišťující bezpečnou 

manipulaci, pohyb, skladování, recyklaci, opětovné použití 

nebo nakládání s odpady, emisemi do ovzduší a vypouštěním 

odpadních vod. Veškeré odpady, odpadní vody nebo emise, 

které mohou mít nepříznivý vliv na zdraví lidí nebo životní  

prostředí, musí být před vypuštěním do životního prostředí 

vhodně upraveny, kontrolovány a čištěny.

Úniky a uvolnění
Dodavatelé musí mít zavedeny systémy pro prevenci a  

zmírnění náhodných úniků a úniků do životního prostředí.



Dodavatelé, kteří se domnívají, že se zaměstnanec  

společnosti Gerresheimer nebo kdokoli, kdo jedná jejím  

jménem, dopustil nezákonného nebo jinak nevhodného  

jednání, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit  

společnosti Gerresheimer. Dále by se měl každý jednotlivec  

nebo organizace, která ví nebo má podezření, že se  

dodavatel společnosti Gerresheimer nebo kdokoli jednající 

jeho jménem dopustil činnosti, která porušuje Kodex  

chování dodavatele společnosti Gerresheimer, ozvat na 

adrese Whistleblowing system - Gerresheimer AG a nahlásit  

společnosti Gerresheimer své obavy.

Kodex chování dodavatele společnosti  
Gerresheimer byl přijat vedením společnosti 11. 
července 2022 a téhož dne vstoupil v platnost.

Vznášení obav
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