ETICKÉ ZÁSADY PRO DODAVATELE
Spolupráce s dodavateli
Společnost Liberty Ostrava a.s. (dále jen „Zákazník“) si je vědoma důležitosti dodavatelů
v rámci zajištění svých průmyslových a výrobních procesů a její snahou je, aby spolupráce
s Dodavateli byla korektní, lpěla na trvale udržitelných etických hodnotách posilujících
dlouhodobou obchodní spolupráci mezi stranami a jejich vzájemný respekt. Z těchto důvodů
Zákazník klade důraz na to, aby Dodavatelé přijali do svých běžných obchodních zvyklostí níže
uvedené Etické zásady („Zásady“), budou je dodržovat a řídit se jimi v rámci své obchodní praxe
a šířit je i v rámci svého subdodavatelského řetězce. Dodržování etických standardů je bráno v
úvahu při výběru Dodavatelů a může být důvodem k odmítnutí výběru Dodavatele stejně jako
je posuzován faktor ceny a kvality. V případě pochybností o dodržování standardů z hlediska
jejich přísnosti, je pak Dodavatel vázán dodržováním vždy přísnějších z takovýchto požadavků
relevantních aplikovatelných zákonů.
Očekávání Zákazníka v rámci plnění poskytovaných Dodavateli
Zákazník buduje své vztahy s Dodavateli postupně, a proto očekává z jejich strany v rámci
zajištění kvalitního dodavatelského řetězce účast na odpovědném přístupu při prokazování
jejich kvalifikačních a jiných ekonomických, technických či personálních předpokladů v rámci
výběrových řízení a předkládání informací za účelem ověření uvedených skutečností, které
jsou pravdivé, přesné, úplné a Dodavatel je schopen reálně jim dostát v rámci plnění smluvních
vztahů.
Zdraví a bezpečnost
Zákazník má prvořadý zájem na zachování zdraví a bezpečnosti na pracovištích, jak v jeho
v areálu, tak na distančních pracovištích, vedoucích k zamezení pracovních úrazů, nehod a
jiných poškození zdraví, ať zaměstnanců či třetích osob. Za tímto účelem se Dodavatel zavazuje
řídit bezpečnostními pravidly a pokyny Zákazníka, účastnit se jim navržených školení, realizovat
nápravná opatření k zajištění bezpečnosti a poskytovat svým zaměstnancům a
spolupracovníkům ochranné a bezpečnostní pomůcky vedoucí ke kvalitnímu zajištění možnosti
výkonu práce.
Lidská práva

Lidská práva jsou nedílnou součástí prosazování politik jednání Zákazníka, který očekává, že i
dodatel v této oblasti nebude porušovat lidská práva svých nebo Zákazníkových zaměstnanců,
spolupracovníků a třetích osob. Zejména v oblasti zaměstnávání je dodavatel povinen dbát
pravidel na zachování lidské důstojnosti dotčených osob, vytvářet spravedlivé mzdové
prostředí v souladu s právy na zachování minimálních mzdových požadavků či úrovně
zaručených mezd, práv na dodržování zákonné pracovní doby, pravidel na úseků zaměstnávání
cizinců a vysílání zaměstnanců do zahraničí, bude striktně dbát zákazu dětské práce.
Dodavatelé nesmí využívat nucenou a otrockou práci ani práci sloužící k umořování dluhu
(„bonded labor“), nedobrovolnou práci vězňů ani obchodovat s lidmi. Dodavatelé se zavazují
jednat v souladu s právní úpravou při naplňování lidských práv zaměstnanců nebo osob, s nimiž
spolupracují. Dodavatelé jsou povinni zabezpečit, aby na jejich pracovištích nedocházelo k
obtěžování, diskriminaci z důvodu rasy, barvy pleti, věku, pohlaví, sexuální orientace,
etnického původu, zdravotního postižení, náboženského a politického přesvědčení, členství
v odborových organizacích nebo rodinného stavu, nátlaku, násilnému prostředí nebo
nehumánnímu zacházení. Obtěžování znamená pak jakékoli fyzické nebo slovní jednání, které
vytváří nebo podporuje urážlivé, ponižující nebo zastrašující pracovní prostředí.
Ekologie
Zákazník má zájem na budování a posilování ekologických standardů v rámci výroby a okolního
prostředí, proto nepřijímá žádné jím předem neschválené suroviny, materiály nebo procesy,
které by vedly ke znečišťování životního prostředí. Snažíme se následovat nejlepší praktiky v
environmentálním systému řízení, včetně efektivního využívání energií a zdrojů, zachování
biodiverzity, snižování množství opadu a recyklace a k následování stejných principů a sdílení
jich s námi vyzýváme i Dodavatele v rámci dodávek jimi poskytovaných. Zákazník má zájem na
nákup výrobků, surovin a služeb z procesů, které ctí etické obchodní praktiky včetně principů
ekologie, nevyužívá materiály, které by mohly ohrozit zdraví osob nebo životní prostředí a
odmítá nakupovat materiály, produkty, služby, jejichž použití odporuje národním a
mezinárodním zákonům a úmluvám. Stejně tak Zákazník očekává, že dodavatel respektuje
ochranu duševních práv a v případě dodání zejména softwaru nebo jakýchkoliv jiných
autorských děl možnosti zpřístupnění licenčních práv Zákazníkovi, aby je mohl řádně užívat a
Dodavatel zajistil tuto možnost za respektování zákonných práv autorů/vynálezců. Zákazník
odsuzuje padělání produktů nebo jiné formy plagiátorství, krádeží nebo dodávání produktů
pocházejících z nelegální činnosti.
Ochrana osobních údajů a zachování mlčenlivosti k důvěrným informacím
Dodavatel přichází do styku s osobními údaji zaměstnanců, spolupracovníků, případně
obchodních partnerů, která se zavazuje vyžadovat, shromažďovat, uchovávat a zpracovávat
jen na nezbytně nutnou dobu a pouze v rozsahu, který je skutečně nutný pro plnění smlouvy.
Je povinen počínat si citlivě při práci s osobními údaji, chránit je a dbát, aby nedošlo k jejich
zneužití. Bude si při tom počínat pečlivě a chránit osobní údaje s pomocí odpovídající
organizačních a technických opatření, aby zamezil jejich zneužití a respektoval pravidla
stanovená právními předpisy, především Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů
(GDPR). Obdobně pak i při používání důvěrných obchodních, technických a ekonomických
údajů, které nejsou veřejné, je povinen počínat si tak, aby takovéto údaje chránil, nezneužil je
nebo neumožnil jejich zneužití svou třeba i neopatrností či nedbalostí a zamezil vyzrazení
důvěrných informací, které jsou předmětem mlčenlivosti k obchodnímu tajemství a know-how
Zákazníka a jejich vyzrazení by jej mohlo poškodit.

Hospodářská soutěž
Dodavatel se zavazuje respektovat a zachovávat zdravé konkurenční prostředí, nezneužívat
svého monopolního či dominantního postavení v rámci hospodářské soutěže na relevantním
trhu nebo jakýchkoliv forem nekalosoutěžních praktik.
Dodavatelé nebudou využívat zakázaných cenových praktik, kartelových dohod nebo jiných
dohod zneužívajících jejich postavení na trhu. Zákazník očekává, že Dodavatel bude jednat
profesionálně a korektně a nebude se pokoušet získat informace od konkurentů
nezákonnými nebo nečestnými způsoby a stejně tak od stávajících nebo bývalých
zaměstnanců.
Dodavatelé jsou vázáni k vyvinutí maximálního úsilí v oblasti dodržování platných právních
předpisů týkajících se regulace dovozu, vývozu, zpětného vývozu a zneužití produktů, zboží,
služeb a technických údajů, včetně zákonů o dovozu a clu, kontrole vývozu, hospodářských
sankcích, seznamech nepovolených subjektů, zákonů proti bojkotu a zneužití produktů.
Zákazník rovněž upozorňuje Dodavatele, že jakékoliv formy korupčního jednání jsou
Zákazníkem tvrdě odsuzovány a takovéto jednání je považování za hrubě neetické.
Dodavatelé nejsou oprávněni nabídnout žádné úplatky (peněžitá plnění) nebo poskytnout či
nabízet zaměstnancům Zákazníka cokoli hodnotného za účelem získání zakázky, aby ovlivnili
jeho rozhodnutí v dané věci nebo získali neoprávněnou obchodní výhodu. Zákazník očekává
s nejvyšší prioritou od svého Dodavatele profesionální a etické jednání na takové úrovni, že
Dodavatel se ani neocitne v takové situaci, která by se takto navenek mohla jevit.
Možnost ověření implementace etických zásad
Na základě žádosti Zákazníka, může být Dodavatel požádán, aby se podílel na Zákazníkem
prováděném hodnocení dodavatelů, zejména v oblasti bezpečnosti, vyhodnocení
poskytovaných služeb a dodávek i jeho zpětnou vazbou, stejně jako celého procesu výběru až
po dodání nebo poskytnutí záručních služeb. Dodavatel může být žádán o provedení
nápravných opatření nebo předložení dokladů, které s nákupním případem souvisejí. Stejně
tak může být požádán o projednání možných opatření nebo zlepšení za účelem co
nejefektivnější implementace etických standardů.
Komunikace
Dodavatelé komunikují přímo s nákupním místem na základě kontaktů ve smluvní nebo jiné
obchodní korespondenci. V případě, že však mají pochybnosti o korektnosti nebo závadnosti
uvedeného jednání, mohou se obrátit na linku určenou k ohlašování neetického, podvodného
či jinak závadného jednání („whistle blowing line“) zveřejněnou vždy v kontaktech na
webových
stránkách
společnosti,
odkazu
https://libertysteelgroup.com/cz/ospolecnosti/politika-jednani-skupiny-liberty/, kde nalezne svá práva a také kontakt pro
případné podněty a oznámení incidentů v oblasti ochrany osobních údajů.

