
 

Kodex chování dodavatele skupiny HeidelbergCement 

a pravidla sociální odpovědnosti 

 

 

Podnikatelské aktivity společností patřících do skupiny HeidelbergCement podléhají příslušným národním předpisům týkajícím se 

ochrany životního prostředí, bezpečnosti výrobků a sociální odpovědnosti. Mimoto a nad rámec příslušných ustanovení se skupina 

HeidelbergCement rozhodla vyžadovat, aby všichni její dodavatelé dodržovali zásady stanovené v Kodexu chování dodavatele a 

přijali takové postupy, které s nimi budou v souladu. 

Vycházeje z Kodexu chování a etických zásad v obchodním styku skupiny HeidelbergCement, je účelem Kodexu chování dodavatele 

dodržování mezinárodního standardu sociální zodpovědnosti SA 8000 a standardu týkajícího se ochrany životního prostředí ISO 

14001 a zásad Mezinárodní organizace práce v řetězu našich dodavatelů. 

Tento celosvětově aplikovatelný Kodex chování dodavatele slouží jako základ pro veškeré smluvní vztahy. Společnosti skupiny 

HeidelbergCement si váží úzké a produktivní spolupráce se svými dodavateli. Avšak v případě, že se nepodaří odstranit podstatné 

skutečnosti odporující Kodexu chování dodavatele, a to ať již z důvodu neochoty dodavatele či z důvodu, že náprava nemůže být 

uskutečněna v dohodnuté době, bude smluvní vztah ukončen. 

 

Níže uvedený Kodex chování zahrnuje též pravidla sociální odpovědnosti, jejichž dodržování je od dodavatelů společností skupiny 

HeidelbergCement vyžadováno. 

 

Kodex chování dodavatele 

Kodex chování dodavatele skupiny HeidelbergCement očekává od dodavatelů skupiny následující: 

 

Pracovní podmínky / práce 

1. Dodavatel nesmí v žádném stádiu výroby či plnění předmětu smlouvy využívat práci osob, které nejsou v souladu s příslušnými 

právními předpisy způsobilé v pracovněprávních vztazích právně jednat. Dodavatelé musí vždy dodržovat doporučení obsažená 

v úmluvách Mezinárodní organizace práce týkající se minimálního věku pro zaměstnávání osob. 

2. Veškeré odměňování a náhrady musí být v souladu s příslušnými právními předpisy,  především pak předpisy upravujícími výši 

minimální mzdy, práci přesčas a další oprávněné nároky. 

3. Dodavatel nesmí použít jakoukoli formu nucené práce a zaměstnanci musí mít vždy právo pracovněprávní vztah ukončit, 

v souladu s příslušnými předpisy. 

4. Dodavatel je povinen umožnit svým zaměstnancům svobodu sdružování prostřednictvím odborových organizací a právo na 

kolektivní vyjednávání v souladu s příslušnými právními předpisy. 

5. Zaměstnancům musí být zajištěny pracovní podmínky neohrožující jejich život a zdraví, které splňují veškeré požadované 

standardy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

Životní prostředí 

1. Dodavatel je povinen provádět veškeré činnosti s ohledem na péči o životní prostředí a dodržovat veškeré právní předpisy týkající 

se ochrany životního prostředí v příslušné zemi. 

2. Veškeré dodávané výrobky a služby musí splňovat požadavky na ochranu životního prostředí, kvalitu a bezpečnost, stanovená 

v příslušných smluvních dokumentech, a musí být bezpečné pro použití ke stanovenému účelu, a není-li tento účel stanoven, 

k účelu, k nimž se jich běžně užívá. 

 

Etika podnikání 

1. Podnikání bude vykonáváno poctivě. Není přípustné nabízet nebo poskytovat zaměstnancům společnosti patřící do skupiny 

HeidelbergCement či jiné osobě jakoukoli odměnu, službu, dar či jinou výhodu  za účelem ovlivnění způsobu, jakým bude 

příslušný zaměstnanec nebo třetí osoba vykonávat své povinnosti. Obdobně společnosti skupiny HeidelbergCement nenabídnou 

ani neposkytnou žádnému dodavateli úplaty, služby, dary nebo jiné výhody  za účelem ovlivnění způsobu, jakým bude dodavatel 

plnit své povinnosti. 

2. Dodavatel je povinen dodržovat lidská práva. Obtěžování či diskriminace zaměstnanců v jakékoli formě není přípustná. To 

zahrnuje především (avšak nikoli jen) diskriminaci z důvodu pohlaví, etnického původu, barvy pleti, náboženství, sexuální 

orientace, postižení nebo věku. 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodavatelé jsou povinni zajistit, že zásady stanovené v Kodexu chování dodavatele jsou dodržovány též ze strany jejich přímých 

dodavatelů a učiní vše potřebné pro to, aby byla dodržována též ze strany dalších dodavatelů v rámci jejich dodavatelského 

řetězce. 

2. Zajištění těchto zásad je celosvětově dlouhodobý proces. Hodláme proto spolupracovat s našimi dodavateli za účelem zajištění 

jejich dodržování a budeme tyto zásady pravidelně revidovat a v případě potřeby upravovat.  

3. Dodavatelé mohou podat jakékoli výhrady či připomínky v souvislosti s chováním, které je v rozporu s těmito zásadami či 

s platnými právními předpisy, a to prostřednictvím platformy „SpeakUp“ 

(www.speakupfeedback.eu/web/heidelbergcement/cz či tel. 800900 538, přístupový kód 18075).  

http://www.speakupfeedback.eu/web/heidelbergcement/cz

