Kodex chování pro dodavatele skupiny HEUNISCH
HEUNISCH usiluje nepřetržitě o trvalou udržitelnost výrobků a řešení tím, že kombinujeme
ekonomický úspěch, společenskou zodpovědnost a ochranu životního prostředí v naší
obchodní činnosti a umožňujeme našim zákazníkům splňovat aktuální a budoucí potřeby
společnosti.
Zavázali jsme se k principu odpovědné udržitelnosti a chceme s našimi dodavateli
spolupracovat na dalším vývoji jejich plnění v oblasti udržitelnosti v našem dodacím řetězci.
Od našich dodavatelů očekáváme, že budou v plném rozsahu dodržovat platné zákony a plnit
mezinárodně uznávané environmentální a sociální standardy a standardy Corporate
Governance (ESG standardy).
Rovněž očekáváme, že se naši dodavatelé budou maximálně snažit, aby byly tyto standardy
realizovány i u jejich dodavatelů či zásobovatelů.
Obzvláště od vás jako našich dodavatelů očekáváme uznání níže uvedených ESG
standardů, jejich podporování a plnění. Vycházejí z deseti zásad iniciativy Global Compact
Spojených národů, předních zásad Spojených národů pro hospodářství a lidská práva a
prohlášení Mezinárodní pracovní organizace o základních zásadách a právech při práci. (viz
přiložený list)

Ekologie
•
•
•
•
•
•

Plníte všechny platné environmentální, zdravotní a bezpečnostní předpisy.
Podporujete bezpečný a ekologický vývoj a výrobu vašich výrobků, stejně jako jejich
přepravu, použití a likvidaci.
Na základě vhodných systémů řízení zajistíte, aby kvalita a bezpečnost výrobků
splňovala platné požadavky.
Chráníte život a zdraví vašich pracovníků, sousedů a veřejnosti proti nebezpečím,
která mohou vycházet z výrobních procesů a výrobků.
Zdroje využíváte efektivně, používáte energeticky efektivní a ekologické technologie
a snižujete množství vašich odpadů, stejně jako emise do ovzduší, vod a půdy.
Snižujete dopady vaší činnosti na biodiverzitu, klimatické změny a omezené množství
vody.

Společnost
•
•
•
•

•

Podporujete ochranu mezinárodně proklamovaných lidských práv, bojujete proti
nucené práci (sem patří i moderní otroctví a obchod s bílým masem) a práci dětí.
Podporujete právo odborově se organizovat a právo na kolektivní vyjednávání
v souladu s platnými zákony.
Chováte se k vašim zaměstnancům s respektem a vytváříte pracovní místa, která
jsou volná od jakéhokoliv obtěžování nebo zneužívání, tvrdého a nelidského
zacházení a protiprávních praktik či diskriminace.
Vašim pracovníkům nebo jiným zainteresovaným skupinám umožňujete oznamovat
pochybnosti nebo potenciálně protiprávní praktiky na pracovišti.
Dodržujete minimální mzdu a pracovní dobu v souladu s místními zákony a
zaručujete náhradu pracovního příjmu pro zajištění existence v souladu s životními
podmínkami na daném místě.

Ekonomie
•
•
•
•
•

•

Dodržujete všechny platné národní a mezinárodní obchodní zákony a předpisy,
především, ne však výhradně, pravidla antimonopolního práva, obchodní kontroly a
sankční režimy.
Korporátní jednotnost považujete za základ obchodních vztahů.
Zabraňujete jakémukoliv podplácení, korupci a praní špinavých peněz.
Zakazujete dárky soukromým a veřejným úředníkům za účelem ovlivňování
obchodních rozhodnutí nebo zamezení, aby tito jiným způsobem porušovali své
povinnosti.
Respektujete soukromí a důvěrnost informací všech vašich spolupracovníků a
obchodních partnerů a chráníte údaje a duševní vlastnictví před zneužitím.
Realizujete přiměřený „Compliance Management Systém“ podporující dodržování
platných zákonů, pravidel a standardů.

VY jste součástí tohoto dodacího řetězce - MY počítáme s vaší angažovaností!
Je pro nás důležité zajištění zásad trvale udržitelného vývoje v našem dodacím řetězci. Jste
schopni přijmout výše uvedené zásady nebo prokázat vaši angažovanost pro tyto zásady
dodržením vašeho vlastního kodexu chování nebo vaší vlastní firemní politikou, která tyto
standardy zahrnuje.
Slévárny Heunisch GmbH si vyhrazují právo provádět audity a hodnocení pro zajištění, že
dodržujete zákony, pravidla a standardy a že přijímáte vhodná opatření s ohledem na
obchodní vztah, pokud bude existovat důvod k obavám. Slévárny Heunisch GmbH si dále
vyhrazují právo ukončit jakýkoliv vztah, pokud budou porušovány mezinárodní zásady,
nebudou učiněna žádná opatření pro odstranění takových porušení nebo bude zřejmé jejich
systematické porušování.

Potvrzujeme tímto, že dodavatel uznává Kodex chování skupiny HEUNISCH – stav
02. prosinec 2020.

__________________________________________________________________________
Misto, datum
podpis dodavatele / firemní razítko
Zašlete nám prosím zpět podepsaný Kodex chování.
Na: Gießerei Heunisch GmbH, Abt. Einkauf, Hofmannstraße 25a, 91438 Bad Windsheim
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Global Compact- Initiative der Vereinten Nationen:
https://www.globalcompact.de/de/ueber-uns/Dokumente-Ueber-uns/DIE-ZEHNPRINZIPIEN-1.pdf

Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte:
https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Menschenrechte/Publikationen/leitprinzi
pien_fuer_wirtschaft_und_menschenrechte.pdf

Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende
Prinzipien und Rechte bei der Arbeit:
https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Menschenrechte/Publikationen/erklaeru
ng_der_iao_ueber_grundlegende_prinzipien_und_rechte_bei_der_arbeit_und_ihre_f
olgemassnahmen.pdf

