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Účel
V souladu s naším posláním přinášet „řešení v oblasti surovin zlepšující život“ představuje Kodex chování dodavatelů 
společnosti Sibelco (dále jen „kodex“) rozšíření Kodexu udržitelného chování společnosti Sibelco, který dokládá naše 
odhodlání provádět naše činnosti udržitelně a odpovědně. 

Společnost Sibelco od všech svých dodavatelů a subdodavatelů očekává, že budou sdílet, respektovat a dodržovat čtyři 
neměnné principy (dále jen „principy“) uvedené v tomto kodexu, a také očekává, že tyto principy budou dodavatelé 
dále prosazovat v rámci svého dodavatelského řetězce. Kodex tvoří významnou součást procesu výběru a hodnocení 
dodavatelů a dodržování principů je nutnou podmínkou spolupráce se společností Sibelco.

Rozsah
Čtyři principy kodexu stanovují požadavky na dodavatele, se kterými společnost Sibelco obchodně spolupracuje, a to 
včetně jejich mateřských, dceřiných a přidružených společností. Povinností dodavatele je rozšiřovat tento kodex mezi své 
zaměstnance, zástupce a případně subdodavatele, vzdělávat je v něm a ověřovat jeho dodržování. 

O tomto kodexu  
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4 pilíře kodexu
1.  Zdraví, bezpečnost a kvalita

Bezpečné a zdravé pracoviště:
V zemích, kde vykonáváte činnost, dodržujte platné zákony 
a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti.

Bezpečnost procesů:
V  zemích, kde vykonáváte činnost, dodržujte platné 
zákony, předpisy a bezpečnostní normy týkající se řízení 
a udržování výrobních procesů. 

Bezpečnost produktů:
V zemích, kde vykonáváte činnost, dodržujte platné zákony 
a předpisy o bezpečnosti produktů (včetně požadavků na 
označování produktů a  manipulaci s  nimi). Dodavatelé 
musí poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci 
obsahující všechny informace týkající se bezpečnosti 
(např. informace o produktech, bezpečnostní listy atd.).

Požadavky na kvalitu:
V  zemích, kde vykonáváte činnost, dodávejte kvalitní, 
bezpečné a funkční produkty a služby v souladu s platnými 
zákony, předpisy, jakostními normami nebo smluvně 
ujednanými požadavky a normami týkajícími se kvality.

2.  Lidská práva a standardy práce

Mzdy a pracovní doba:
V zemích, kde vykonáváte činnost, dodržujte platné 
normy, zákony a předpisy týkající se minimální mzdy 
a pracovní doby.

Zákaz diskriminace: 
Zacházejte se všemi zaměstnanci rovnocenně 
a spravedlivě tím, že pro ně budete zajišťovat pracovní 
prostředí, které znemožňuje všechny formy nelegální 
diskriminace.  

Zákaz nucené práce:
V souladu s platnými zákony a předpisy zemí, kde 
vykonáváte činnost, znemožněte všechny formy nucené 
práce, včetně nucené práce vězňů, nevolnické práce, 
vázané práce, otrocké práce nebo libovolné formy 
obchodování s lidmi, fyzického trestu nebo zneužívání.

Zákaz dětské práce: 
V zemích, kde vykonáváte činnost, dodržujte platné 
zákony a předpisy týkající se požadavků na minimální 
věk.

3.  Dodržování zákonů a etické obchodní 
postupy

Dodržování zákonů: 
Dodržujte všechny platné zákony, předpisy, smluvní 
požadavky a mezinárodně uznávané normy včetně mimo 
jiné těch, které se týkají zákazu korupce a  úplatkářství, 
konfliktu zájmů, konkurenčního prostředí a  zákazu 
monopolů, zachování důvěrnosti a duševního vlastnictví, 
souladu s  pravidly mezinárodního obchodu, licencí 
a povolení, daní, ochrany údajů a soukromí.

Etické obchodní postupy: 
Dodržujte nejvyšší standardy etického podnikání tak, že 
budete provádět obchodní činnost udržitelně a odpovědně 
a  jednat čestně v  souladu s  tímto kodexem. Sem patří 
také povinnost nahlásit všechna zjištěná porušení tohoto 
kodexu. 

4.  Ochrana životního prostředí

Dodržujte všechny platné zákony, předpisy a normy 
týkající se ochrany a zachovávání životního prostředí.
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Použití ve smlouvách a objednávkách 
 
Odsouhlasení, přijetí a dodržování tohoto kodexu je nutným předpokladem každé smlouvy, kterou společnost Sibelco se 
svými dodavateli uzavře. 

Kodexem ani jeho dodržováním podle tohoto znění nevznikají dodavateli žádná práva na plnění. Principy kodexu doplňují 
a nikoli nahrazují ustanovení smlouvy mezi společností Sibelco a jejími dodavateli.

Sledování standardů
 
Společnost Sibelco si vyhrazuje právo ověřit dodržování kodexu následovně:   

• Sebeposouzení: Společnost Sibelco může požádat dodavatele, aby provedl sebeposouzení za účelem vyhodnocení 
dodržování zásad.

• Audity: Dodavatel uděluje společnosti Sibelco právo provést audit (kvality, bezpečnosti, dodržování zásad atd.). Tento 
audit může vykonat společnost Sibelco nebo autorizovaná třetí strana jednající jménem společnosti Sibelco.

• Posouzení třetí stranou: Společnost Sibelco si může vyžádat informace z dokumentů od třetí strany, například 
poskytovatele dat, ohledně dodržování a souladu dodavatele s těmito principy.

• Certifikace/prohlášení: Společnost Sibelco může požádat dodavatele o certifikaci nebo prohlášení potvrzující soulad 
s těmito principy.

Soulad s principy
 
Společnost Sibelco chápe, že dosahování principů uvedených v tomto kodexu je dynamický proces, a podporuje 
dodavatele v neustálém zlepšování. Pokud dodavatel tyto principy nedodržuje a nedokáže se shodnout na plánu 
zlepšení nebo ho nedokáže implementovat, společnost Sibelco si vyhrazuje právo přehodnotit další obchodní spolupráci 
s dodavatelem. 

Dodavatelé (a potažmo jejich dodavatelský řetězec) musí okamžitě nahlásit každé chování, které není v souladu s tímto 
kodexem nebo platnými zákony a předpisy, a to na etické lince (e-mail: ethicalhelpline@sibelco.com).

Kontakt
Dodavatelé mohou kontaktovat svou kontaktní osobu pro nákup nebo dodavatelský řetězec ve společnosti Sibelco.
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