Odkaz: Požadavky na udržitelnost u dodavatele Recticel
(RSSR)
POŽADAVKY NA UDRŽITELNOST U DODAVATELE RECTICEL
1. Úvod
Tento dokument je určen na podporu provedení vize společnosti Recticel Automobilsysteme
GmbH a jejích přidružených podniků. (dále jen „Recticel“) týkající se sociální, etické a
environmentální odpovědnosti dodavatelů. Stanovuje požadavky na zajištění bezpečnosti
pracovních podmínek v dodavatelském řetězci, na to, aby se s pracovníky zacházelo s
respektem a důstojně a aby obchodní operace byly odpovědné k životnímu prostředí a
prováděny eticky.
2. Sociální odpovědnost
Zákaz dětské práce (GC 5)
Dodavatelé se nesmí zapojovat do dětské práce ani ji využívat, rovněž nesmí zaměstnávat osoby
mladší zákonného věku pro zaměstnání. To znamená, že nesmí být zaměstnána žádná osoba
mladší než věk pro dokončení povinného vzdělávání, nebo mladší 15 let, případně vyššího věku
podle místních zákonů. Minimální věk pro výkon nebezpečné práce je 18 let.
Zákaz nucené a povinné práce (GC 4)
Dodavatelé se nesmí účastnit ani podporovat používání jakékoli formy nucené nebo
nedobrovolné práce. Zaměstnanci nebudou povinni pracovat nedobrovolně, pod hrozbou pokuty
nebo jiným způsobem, ani na základě povinnosti uložit (peníze nebo originální dokumenty, jako
jsou pasy nebo osvědčení o vzdělání) před zahájením zaměstnání ve společnosti.
Zdraví a bezpečnost (SA 8000)
Dodavatelé zajistí bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Přijmou odpovídající opatření k
prevenci úrazů a nemocí vyplývajících z podmínek na pracovišti. Dále minimalizují příčiny
nebezpečí souvisejících s pracovním prostředím. Personál musí být pravidelně školen o
bezpečnosti a ochraně zdraví. Zařízení pro zaměstnance by měla být taková, aby byla zajištěna
důstojnost a hygiena jednotlivce.
Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání (GC 3)
Dodavatelé musí respektují právo svých pracovníků zakládat sdružení a vstupovat do odborů
podle svého výběru za účelem kolektivního vyjednávání. Proti zástupcům zaměstnanců by
neměla být namířena žádná diskriminace a měli by mít přístup ke členům svých odborů na
pracovišti.
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Nediskriminace (GC 6)
Dodavatelé nesmí diskriminovat pracovníky na základě rasy, náboženství, pohlaví, věku,
národnosti, zdravotního postižení, osobních vztahů, členství v odborech, sexuální orientace,
rodinného stavu a / nebo politického názoru a ani jiným způsobem. Dodavatelé zajistí, aby se
všemi zaměstnanci bylo při jakémkoli rozhodnutí týkajícím se najímání, platu, povýšení nebo
ukončení pracovního poměru zacházeno přísně podle jejich schopností a kvalifikace.
Pracovní doba a odměna (SA 8000)
Dodavatelé musí dodržovat příslušné zákony a průmyslové standardy týkající se pracovní
doby. Zaměstnanci mají nárok na nejméně jeden den volna v každém sedmidenním období.
Dodavatelé zajistí, aby vyplácené mzdy vždy splňovaly alespoň zákonné nebo průmyslové
minimální standardy a byly dostatečné ke splnění základních potřeb zaměstnanců.
3. Etická odpovědnost
Podpora a respekt k ochraně lidských práv (GC 1) (GC 2)
Dodavatelé musí podporovat a respektovat ochranu lidských práv. Nesmějí se podílet na
porušování lidských práv a dodržovat hlavní mezinárodní etické pokyny.
Protikorupční počínání a chování v rozporu s hospodářskou soutěží (GC 10)
Dodavatelé musí oponovat korupci a odmítnou všechny její formy, včetně vydírání a úplatkářství.
Dodavatelé budou veškerá svá obchodní jednání provádět v souladu se všemi příslušnými
zákony a předpisy o hospodářské soutěži. Dodavatelé potvrdí svůj závazek ke spravedlivé
hospodářské soutěži a souhlasí s tím, že nebudou s konkurenty ohledně cen, sdílení trhu nebo
jiných podobných činností diskutovat ani uzavírat dohody.
4. Odpovědnost za životní prostředí
Odpovědnost za životní prostředí (GC 8)
Dodavatelé se musí zavázat k rozvoji politiky v oblasti životního prostředí, která v ideálním
případě využívá systém environmentálního managementu, který zajišťuje (i) řádné sledování
obecných a nezbytných ukazatelů a (ii) neustálé zlepšování jejich vlivu na životní prostředí. V
každém případě musí Dodavatelé dodržovat příslušné zákony, předpisy a smluvní požadavky.
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Provozní a environmentální výkonnost produktu (GC 7) (GC 9)

Dodavatelé musí zajistit, aby své podnikání prováděli takovým způsobem, aby jejich spotřeba
zdrojů (zejména materiálů, energie a vody) a dopad na životní prostředí (zejména s ohledem na
odpad, odpadní vodu, znečištění ovzduší a hluk) byly trvale minimalizovány. Při vývoji produktů a
služeb musí dodavatelé minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, které mohou mít
produkty a služby při výrobě, distribuci a používání, včetně jejich likvidace. Vyzýváme Dodavatele
k vývoji a podpoře ekologických technologií v designu, výrobcích a procesech.
5. Všeobecné požadavky
Společnost Recticel očekává, že Dodavatelé budou v souladu s nároky kladenými v dokumentu
Požadavky na udržitelnost u dodavatele Recticel. Pokud jsou do výroby zapojeni subdodavatelé
produktů nebo služeb pro společnost Recticel, je odpovědností Dodavatele zajistit, aby všichni
subdodavatelé v celém dodavatelském řetězci dodržovali tyto požadavky. Na požádání bude
Dodavatel informovat společnost Recticel, jaké subdodavatele využívá.
Dodavatelé musí při všech svých činnostech dodržovat národní zákony a předpisy
vztahující se na jejich provoz a pracovní postupy v zemích, ve kterých působí.
Kromě výše uvedených požadavků lze v rámci konkrétních projektů a / nebo podle
požadavků konkrétních zákazníků (např. podle toho, na co kladou důraz jejich Všeobecné
obchodní podmínky) uložit další požadavky na HSE a / nebo udržitelnost. V takovém
případě to bude na začátku projektu jasně zdůrazněno.
6. Dodržování předpisů a následná opatření
Dodavatelé vedou odpovídající dokumentaci, aby prokázali soulad s výše uvedenými
požadavky nebo prokázali svůj závazek dodržovat tyto požadavky stanovením akčního
plánu s činnostmi.
Recticel ověří soulad s těmito požadavky pomocí dotazníku sebehodnocení a auditů.
Dodržování nebo přítomnost akčního plánu k dosažení souladu s těmito požadavky je
nezbytné pro to, abyste mohli být Schváleným dodavatelem společnosti Recticel.
Podmínkou podnikání se společností Recticel je, že Dodavatelé a jejich subdodavatelé musí
umožnit společnosti Recticel a jejím zástupcům (včetně třetích stran) provádění auditů jak
na místě, tak mimo něj.
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Přečetli jsme a schválili výše uvedené.
Kontaktní osoba pro Dodavatele:

Společnost
Jméno:
Funkce:
Tel.:
E-mail:
Datum:

Podpis:
Mezinárodní reference
Globální pakt OSN (GC 1–10)
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
SA 8000 (Zdraví a bezpečnost - strany 9 a 10 )
http://sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/SA8000%20Standard%202014.pdf
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