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GLOBÁLNÍ KODEX CHOVÁNÍ
PRO DODAVATELE

ÚVOD
Společnost Logoplaste je odhodlána řídit se základním souborem hodnot a zásad v oblasti etiky
podnikání, lidských práv a pracovních postupů, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
a odpovědnosti za životní prostředí a dále jej prosazovat.
Společnost Logoplaste vyžaduje, aby všichni její Dodavatelé tento kodex chování dodržovali
v rámci všech stávajících i budoucích obchodních vztahů se společnostmi skupiny Logoplaste, a to
bez ohledu na místo jejich působení. Pravidla tohoto kodexu dále doplňují veškeré právní dohody
nebo smlouvy uzavřené mezi Dodavatelem a společností Logoplaste a nenahrazují je. Společnost
Logoplaste bude spolupracovat jen s Dodavateli (dále jen „Dodavatelé“), kteří tyto hodnoty
a zásady sdílejí.
Dodavatelé společnosti Logoplaste mají povinnost zajistit, aby jejich zaměstnanci a dodavatelé
plnili závazky a požadavky uvedené v tomto kodexu. Všechny produkty a služby dodávané
Dodavatelem musí splňovat standardy kvality a bezpečnosti vyžadované platnou legislativou.
Společnost Logoplaste si vyhrazuje právo ověřovat dodržování požadavků ze strany Dodavatele
prostřednictvím auditů či jiných prostředků. Pokud Dodavatel nebude Kodex dodržovat,
společnost Logoplaste přehodnotí budoucí obchodní spolupráci s takovým dodavatelem
s ohledem na závažnost nedodržení a konkrétní okolnosti, za kterých k němu došlo.
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ETIKA PODNIKÁNÍ
Dodavatelé společnosti Logoplaste budou podnikat poctivě, transparentně a s respektem ke
všem, s nimiž se dostanou do kontaktu. Očekává se od nich následující:
•
•
•

•

•
•
•

Budou plně dodržovat platné zákony a předpisy platné v zemích, ve kterých působí, a to
včetně zákonů o hospodářské soutěži.
Nebudou poškozovat pověst svých konkurentů, ať už přímo, nebo prostřednictvím náznaků.
Nebudou zveřejňovat důvěrné informace společnosti Logoplaste a budou respektovat její
duševní vlastnictví. Tyto informace budou používat pouze pro účely schválené společností
Logoplaste.
Nebudou nabízet ani přijímat žádné finanční příspěvky, nebudou také nabízet poskytování
služeb či jiných výhod, které by mohly být vykládány jako pokus o ovlivnění výsledku
obchodního rozhodnutí.
Budou bojovat proti korupci, konkrétně proti úplatkům, zpronevěře, vydírání a jiným formám
korupce ve svých vztazích s třetími stranami.
Nebudou používat žádné nezákonné či neetické prostředky za účelem získání informací od
kteréhokoliv konkurenta, zákazníka nebo dodavatele.
Budou mít zásady, které se týkají výše uvedených obchodních etických principů, a budou je
pravidelně kontrolovat a revidovat.

ODPOVĚDNOST ZA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Dodavatelé společnosti Logoplaste musí dodržovat všechny platné zákony a předpisy v oblasti
životního prostředí. Musí neustále podnikat kroky ke snižování dopadu své společnosti na životní
prostředí. Očekává se od nich následující:
•

•
•
•
•
•
•

•

Budou využívat energii a přírodní zdroje udržitelným způsobem a přispívat k úspoře
energie a vody, zvyšování energetické účinnosti, udržitelné spotřebě surovin a snižování
množství produkovaného odpadu.
Budou monitorovat spotřebu energie a přírodních zdrojů, aby bylo možné sledovat
trendy a aby mohla být přijímána náležitá opatření ke snížení této spotřeby.
Budou podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie, a napomáhat tak přechodu
na čistší zdroje energie.
Budou si určovat cíle a strategie k omezení spotřeby energie a vody, množství
produkovaného odpadu a emisí skleníkových plynů.
Při provádění všech výrobních, distribučních a servisních operací budou respektovat,
chránit a uchovávat životní prostředí.
Budou rozvíjet iniciativy, které podporují zvýšení odpovědnosti za životní prostředí.
Budou s odpady vznikajícími při činnosti v prostorách společnosti nakládat správným
způsobem. Všechny toky odpadů musí být řešeny prostřednictvím schválených
společností zajišťujících likvidaci odpadu. Pro všechny toky odpadů musí být zaručeno
vhodné cílové místo a musí být vedeny příslušné záznamy.
Budou podporovat opětovné využívání a recyklaci odpadů vzniklých v rámci operací
a budou usilovat o úplnou eliminaci odvážení odpadu na skládky.
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•

Budou bránit znečišťování půdy, vzduchu a vody. Pokud dodavatelé vyrábějí nebo
recyklují polymery, očekáváme, že podpoří program Operation Clean Sweep a zavedou
osvědčené postupy k prevenci znečištění moří.

POSTUPY V OBLASTI LIDSKÝCH
A PRACOVNÍCH PRÁV
Dodavatelé společnosti Logoplaste se zavazují, že budou podporovat základní lidská práva,
a zaručují, že jejich zaměstnanci včetně dočasných zaměstnanců, stážistů, migrantů, zranitelných
skupin a dalších budou v plné míře požívat všech práv a povinností uvedených ve vnitrostátní
legislativě a v mezinárodních úmluvách. Očekává se od nich následující:
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

Budou respektovat všechny zákony, předpisy, pravidla a požadavky, které se na společnost
vztahují v oblasti pracovního práva.
Nebudou zaměstnávat dětské pracovníky, využívat nucené nebo povinné práce a nebudou
takové praktiky přijímat u třetích stran, které jim dodávají produkty či služby.
Budou respektovat práva dětí tím, že nebudou zaměstnávat děti ani mladistvé, kteří ještě
nedosáhli minimálního věku pro přijetí do zaměstnání stanoveného v dané zemi, jelikož by
je to mohlo připravit o dětství, zbavit je jejich potenciálu a důstojnosti, mohlo by to být
škodlivé pro jejich fyzický i duševní vývoj a mohlo by jim to bránit ve školní docházce.
Za žádných okolností nebude akceptovat otroctví a obchodování s lidmi.
Nebudou uplatňovat diskriminaci v rámci postupů souvisejících s náborem pracovníků,
zaměstnáváním, odměňováním, povyšováním, ukončením smluv, odchodem do důchodu,
přístupem ke školení nebo jakýmikoli jinými pracovními podmínkami. Všichni zaměstnanci
musí mít stejné příležitosti a zacházení bez ohledu na etnický původ, rasu, národnost,
sociální třídu, věk, pohlaví, genderovou identitu, genderové vyjádření, náboženství, sexuální
orientaci, rodinný stav, těhotenství, rodinné vztahy, fyzické schopnosti, politické
přesvědčení a spojení s odbory nebo s jinou organizací účastnící se kolektivního
vyjednávání.
Budou se zaměstnanci zacházet s důstojností a respektem. Za žádných okolností nebudou
tolerovat násilí (fyzické ani psychické), obtěžování nebo nátlak – jako jsou urážky, výhrůžky,
izolace, narušování soukromí nebo profesní omezování – s cílem omezování osob,
ovlivňování jejich důstojnosti nebo vytváření nepřátelského, ponižujícího či destabilizujícího
prostředí.
Budou respektovat svobodu členství v odborech a uznávat právo na kolektivní vyjednávání.
Budou respektovat pracovní den zaměstnanců a zaručovat dodržování zákonů, předpisů
a kolektivního vyjednávání v daném odvětví v každé zemi, ve které působí.
Budou chránit své zaměstnance – maximální pracovní doba za týden, práce přesčas, doba
odpočinku, dovolená, rodičovská dovolená. Všechny hodiny práce přesčas budou
vykonávány zodpovědně a v souladu s potřebami činnosti společnosti a budou respektovat
denní, týdenní a roční limity stanovené v místní legislativě. Veškerá práce přesčas musí být
dobrovolná a placená.
Kromě poskytování přiměřených mezd a benefitů budou dbát o blaho a rozvoj svých
zaměstnanců v souladu se standardy přijímanými ve všech zemích, ve kterých působí.
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BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI
PRÁCI
Dodavatelé společnosti Logoplaste zavedou ve svých organizacích opatření, jejichž cílem bude
chránit zdraví, hygienu a bezpečnost všech zaměstnanců. Budou přitom respektovat všechny
platné právní předpisy a předpisy a také pravidla společnosti Logoplaste, pokud se budou
nacházet v některém z provozů Skupiny. Očekává se od nich následující:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Budou vytvářet bezpečné, zdravé a hygienické pracoviště a přijímat vhodná opatření
k předcházení úrazům a škodám na zdraví, které by mohly vzniknout v souvislosti s prací,
během práce nebo v důsledku operací prováděných zaměstnavatelem.
Zajistí poskytování služeb WASH (voda, sanitace a hygiena) všem zaměstnancům,
dodavatelům i návštěvníkům.
Zajistí pro všechny zaměstnance bezpečné pracoviště v souladu s právními předpisy dané
země a dalšími místními požadavky a/nebo požadavky klienta.
Umožní zaměstnancům vyjadřovat obavy týkající se bezpečnosti a zdraví, aniž by se museli
obávat postihu.
Budou všem zaměstnancům poskytovat náležité informace, pokyny, školení a dohled
potřebné pro bezpečnou práci.
Budou v rámci svých podniků využívat posuzování rizika k identifikaci nebezpečí a řízení
rizik.
Práci v prostorách společnosti Logoplaste si naplánují bezpečně. Zaměstnancům bude
zajištěno posouzení rizik a poskytnut bezpečný pracovní postup, který musí být dodržován.
Jmenují osobu odpovědnou za implementaci standardů pro zdraví a bezpečnost a za
zavedení systémů pro rozpoznání a prevenci ohrožení zdraví a bezpečnosti a reakci na ně.
Budou všem zaměstnancům zdarma poskytovat osobní ochranné prostředky (OOP).
Nebudou za OOP ani jiné záležitosti týkající se zdraví a bezpečnosti provádět žádné
srážky ze mzdy.
Přeruší práci a přehodnotí pracovní postupy, pokud společnost Logoplaste zjistí, že
dodavatelé svou činností vystavují sebe nebo ostatní riziku. V případě závažných
problémů bude dodavatel vyzván, aby práci ukončil a okamžitě opustil pracoviště.

Dodavatelé

Logoplaste

Společnost

Pozice

Chief Executive Officer

Jméno

Jméno

Gerardo Chiaia

Podpis

Podpis

Prohlašuji, že jsem tento dokument přečetl(a) a zavazuji
se ho jménem naší společnosti dodržovat.

Chceme s dodavateli spolupracovat na vytváření
oboustranně výhodných vztahů

Datum
Datum
červen 2022
Platnost tohoto dokumentu je 3 roky od data podpisu, pokud nebude vydána nová verze.
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