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KODEX CHOVÁNÍ PRO DODAVATELE

Skupina CRONIMET se zavázala uplatňovat sociálně a ekologicky zodpovědné vedení společnosti. Jednáme v souladu se zákony, spoléháme na
spravedlivou hospodářskou soutěž, odmítáme korupci a dodržujeme předpisy vztahující se na přeshraniční obchod. Dodržujeme také etické
pokyny vycházející z principů Global Compact OSN, Úmluv ILO, Všeobecné deklarace lidských práv OSN, úmluv OSN o právech dítěte a pokynů
OECD promezinárodní podnikání.

Jsme si plně vědomi odpovědnosti, kterou máme vůči našim zákazníkům, zaměstnancům a komunitám, ve kterých pracujeme. Proto jsme
vytvořili v souladu s hodnotami skupiny CRONIMET soubor přísných etických norem, kterými se řídíme při obchodních záležitostech. Od všech
našich dodavatelů, tj. všech společností, které obchodují s jakoukoli společností skupiny CRONIMET, očekáváme, že budou ochotni a odhodláni
řídit se stejnými etickými normami. Za tímto účelem jsme sestavili Kodex chování pro dodavatele, který stanovuje minimální normy pro
obchodování s jakoukoli společností v naší skupině.

Společenská odpovědnost

Veškerá obchodní jednání a rozhodnutí musí být učiněna v souladu s platnými právními předpisy zemí, v nichž dodavatel působí.

Korupce (úplatkářství, korupce, dary a další výhody)

Dodavatel se zavazuje striktně oddělit zájmy zaměstnanců zapojených při jednání s obchodními partnery (např. zákazníky, dodavateli) a státními
institucemi. Akce a (nákupní) rozhodnutí jsou osvobozena od vnějších okolností a osobních zájmů. Je třeba dodržovat platné trestní právo pro
korupci. Mimo jiné je třeba zdůraznit, že:

• je přísně zakázáno nabízet, dávat, slibovat, požadovat, přijímat nebo dávat příslib grantu, ať už ve formě peněz, nebo poskytování
jakýchkoli jiných výhod (věcných, peněžních, jako jsou platby a půjčky, včetně poskytování malých dárků v průběhu delší doby), a to třetí
straně nebo od třetích stran tyto výhody přijímat. To obecně neplatí u darů a pozvánek, které jsou v rámci obvyklé pohostinnosti, zvyku
a zdvořilosti;

• tento zákaz platí celosvětově;

• zákaz se vztahuje na všechny zaměstnance, zákonné zástupce;

• zahrnuje obchod s třetími stranami, včetně veřejných činitelů (jako jsou státní úředníci nebo státní zaměstnanci) a korporacemi,
jednotlivci, zaměstnanci jiných společností, agenty nebo jinými osobami.
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Zachování spravedlivé hospodářské soutěže (antimonopolní zákon)

Dodavatel respektuje spravedlivou soutěž vůči svým konkurentům. Proto musí dodržovat platné zákony na ochranu a podporu hospodářské
soutěže, včetně příslušných antimonopolních zákonů a rovněž soutěžního práva. Při jednání s konkurenty tato pravidla zakazují zejména tajné
dohody a jiné činnosti, které mají vliv na ceny nebo podmínky, rozdělení prodejního území nebo zákazníků nebo nepřiměřeně brání svobodné a
otevřené soutěži.

Pracovní podmínky

Dodavatel platí všem zaměstnancům v souladu s pravidly kolektivního vyjednávání, které jsou platné dle příslušných právních předpisů, včetně
minimální mzdy, přesčasů a zákonných sociálních dávek. Dodavatel musí rovněž respektovat práva pracovníků na svobodu sdružování a na
svobodnou účast v odborech, zastupování zaměstnanců a účast v radách zaměstnanců v souladu smístními právními předpisy.

Lidská práva a dětská práce

Dodavatel respektuje a podporuje dodržování mezinárodně uznávaných lidských práv. To mimo jiné zahrnuje odmítnutí nucené práce.
Dodavatel se zejména zavazuje, že nebude najímat pracovníky, kteří nemohou prokázat minimální věk 15 let. V zemích, na které se vztahuje
úmluva ILO 138 čl. 2.4 s výjimkou rozvojových zemí lzeminimální věk snížit na 14 let.

Diskriminace

Dodavatel se zavazuje postavit se proti jakékoli formě diskriminace v rámci příslušného právního systému. To se týká zejména diskriminace
zaměstnanců na základě pohlaví, rasy, zdravotního postižení, etnického nebo kulturního původu, náboženského vyznání nebo víry, věku nebo
sexuální orientace.

Zdraví/bezpečnost zaměstnanců

Dodavatel zaručuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti v souladu s národními předpisy.

Ochrana životního prostředí

Dodavatel dodržuje ochranu životního prostředí s ohledem na právní a mezinárodní předpisy. Je třeba minimalizovat dopady na životní
prostředí a usilovat o neustálé zlepšování ochrany životního prostředí.


