Etický kodex pro dodavatele
1. Úvod
Poctivost, odvaha vystoupit ze zaběhnutých zvyklostí,
týmová práce a odhodlání k osobnímu růstu a růstu
samotné společnosti, to jsou základy firemní kultury
společnosti Hilti. V případě Hilti existuje neoddělitelné
spojení mezi obchodním úspěchem a firemní
odpovědností vůči jejím zaměstnancům. Proto
společnost Hilti očekává, že všichni její obchodní
partneři budou jednat v souladu s Etickým kodexem
Hilti a tyto hodnoty dodržovat.

2. Očekávání
Dodavatelé mohou očekávat, že Hilti bez výjimky
bude trvat na klíčových hodnotách stanovených
v jejím Etickém kodexu a těmito hodnotami se aktivně
řídit. Etický kodex je zveřejněn na adrese
www.hilti.group.
Podle stejných měřítek Hilti očekává, že se
dodavatelé
budou
řídit
všemi
použitelnými
vnitrostátními a mezinárodními zákony a předpisy,
stejně tak jako minimálními požadavky tohoto
Etického kodexu pro dodavatele. Patří sem mimo jiné
to, že budou respektována veškerá omezení exportu
a reexportu vztahující se na výrobky, data, software a
informační technologie dodávané dodavateli.
Hilti neukončí s dodavatelem obchodní vztah
okamžitě při porušení kteréhokoli ustanovení tohoto
Etického kodexu subdodavatelem, za předpokladu, že
bude existovat plán vyjadřující dodavatelovu snahu a
vůli napravit situaci. Nedojde-li při opakovaných
porušeních
k uspokojivému
zlepšení
situace,
společnost Hilti s daným dodavatelem obchodní vztah
ukončí.

2.1 Povinnost bojovat proti korupci
Společnost Hilti podepsala iniciativu Partneři proti
korupci (PACI), kterou vyhlásilo Světové ekonomické
fórum, a protikorupční zásady, které byly vyjádřeny
v Globálním kompaktu OSN. Veškeré formy korupce
jsou přísně zakázány.
Korupcí se rozumí nabízení, poskytování či přijímání
výhod, přímo nebo nepřímo, s úmyslem nebo účinkem
ovlivnění rozhodovacího procesu podnikatelského
subjektu nebo veřejnoprávního orgánu.
Co společnost Hilti od dodavatelů očekává:
•
nulovou toleranci vůči korupci,
•
správné chování v otázkách hospodářské
soutěže a v podnikatelském sektoru.
Co dodavatel nesmí:
•
dávat nebo přijímat úplatky,
•
nabízet, poskytovat nebo přijímat nepřiměřené
výhody,
•
podílet se na praní špinavých peněz.

2.2 Společenská odpovědnost
Společnost Hilti se aktivně podílí na mezinárodních
snahách zaměřených na zlepšování etických a
společenských norem v podnikatelském prostředí.
Jakožto partner Globálního kompaktu OSN Hilti
očekává od svých dodavatelů, že se obdobně i oni
budou řídit mezinárodními požadavky, včetně
Všeobecné
deklarace
lidských
práv
OSN
a příslušných úmluv Mezinárodní organizace práce
(ILO).

Co společnost Hilti od dodavatelů očekává:
•
že zajistí zdravé a bezpečné pracovní podmínky,
•
že budou účinně předcházet rizikům a budou
rizika řídit a zajistí bezpečnost svých výrobků,
•
že budou vyplácet přinejmenším zákonnou
minimální mzdu a poskytovat náhradu za
přesčasy stanovené v příslušných právních
předpisech a nařízeních.
Co dodavatel nesmí:
•
využívat dětskou nebo nucenou práci (v souladu
s úmluvami ILO 138 a 182 a rovněž 29 a 105),
•
diskriminovat na základě příslušnosti k etnické
skupině nebo na základě národnosti, pohlaví,
kulturního prostředí, rasy, věku, tělesného a
duševního
znevýhodnění,
náboženského
přesvědčení nebo sexuální orientace,
•
překračovat nepřiměřeně a po dlouhá období
maximální zákonnou pracovní dobu (v souladu
s úmluvami ILO 1 a 30)),
•
zabraňovat svým pracovníkům v uplatňování
jejich práv na shromažďování, sdružování a
kolektivní vyjednávání,
•
využívat jakýkoli typ psychického, resp. fyzického
násilí disciplinární povahy a zapojovat se do
systémového obtěžování na pracovišti.

2.3 Environmentální odpovědnost
Jakožto partner iniciativy OSN v oblasti péče o životní
prostředí začlenila společnost Hilti ochranu životního
prostředí a klimatu do svých každodenních
podnikových procesů.
Co společnost Hilti od dodavatelů očekává:
•
že budou usilovat o minimalizaci vzniku odpadů
a znečišťování ovzduší, půdy a vody,
•
že budou přispívat k recyklaci a opětovnému
využívání materiálů a výrobků,
•
že budou trvale zlepšovat energetickou účinnost
ve výrobních postupech a v manipulaci se
zbožím a jeho přepravě,
•
že budou splňovat požadavky uvedené
v Kontrolním seznamu společnosti Hilti v oblasti
chemických látek (Hilti Chemical Checklist).
Co dodavatel nesmí:
•
nerespektovat
použitelné
mezinárodní
a
vnitrostátní zákony a předpisy týkající se
nakládání
s nebezpečnými
odpady,
jejich
skladování a likvidace,
•
nakládat s chemickými látkami způsobem, který
poškozuje životní prostředí.

3.

Monitoring

Společnost Hilti si vyhrazuje právo sledovat stávající a
nové dodavatele s ohledem na dodržování tohoto
Etického kodexu. Toto sledování může případně
provádět
specializovaná
nezávislá
organizace.
Společnost Hilti a dodavatel se v přiměřené časové
lhůtě společně dohodnou na určité vhodné organizaci
sledování. Společnost Hilti bude dodavatele informovat
o výsledcích sledování.

