Kodex chování pro
dodavatele a
obchodní partnery
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Úvod
Vážené dámy a pánové,
již 150 let dodržuje akciová společnost Greiner AG zásady trvale udržitelného
a dlouhodobého hospodaření. Jsme si vědomi toho, že máme jako společnost
s působností po celém světě velkou odpovědnost vůči našim zaměstnancům,
životnímu prostředí, společnosti a rovněž vůči našim akcionářům. Z toho důvodu jsme
se při realizaci všech našich obchodních aktivit zavázali k dodržování principů etiky
a trvalé udržitelnosti. Platí to především pro vztahy s našimi dodavateli a obchodními
partnery.
Trvalá udržitelnost řetězce dodávek je důležitou součástí podnikatelské
odpovědnosti akciová společnost Greiner AG. Trvalá udržitelnost zahrnuje celý
proces nákupu materiálu, výrobků i služeb. S ohledem na komplexní uplatnění kritérií
trvale udržitelného rozvoje, jako je ochrana životního prostředí, bezpečnost práce
a dodržování lidských práv musíme tato kritéria uplatňovat i při výběru, hodnocení
a rozvoji našich dodavatelů.
Z toho důvodu byl v naší akciové společnosti Greiner AG vytvořen tento kodex
chování, představující neoddiskutovatelné minimální standardy a principy pro
navazování vztahů s našimi dodavateli a obchodními partnery. Je to způsob, jakým
chceme přijmout naši odpovědnost za člověka a životní prostředí a zajistit, aby naše
konání a jednání našich dodavatelů a obchodních partnerů bylo korektní z hlediska
etiky, aby bylo trvale udržitelné z hlediska ekologie a aby bylo sociálně únosné.

Dipl.-Betriebsw. (DH) Axel Kühner
Předseda představenstva

Mag. Hannes Moser
Finanční ředitel
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Tři pilíře kodexu chování
společnosti Greiner
Kodex chování společnosti Greiner pro dodavatele a obchodní
partnery vychází ze sociálních, ekologických a etických zásad
a principů.

Sociální zásady a principy
Lidská práva
Od našich dodavatelů a obchodních partnerů očekáváme, že budou dodržovat a hájit předpisy na
ochranu lidských práv, platné po celém světě, jako základní a obecně platné nařízení. Spočívá to
především v tom, že naši dodavatelé a obchodní partneři nesmí využívat ani nucené ani dětské
práce. Naši dodavatelé a obchodní partneři musí dodržovat alespoň Úmluvu Mezinárodní
organizace práce (MOP) č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání, Úmluvu č. 182. o zákazu
a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce a Úmluvu Mezinárodní
organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce.

Rovnost šancí a odstranění diskriminace
Od našich dodavatelů a obchodních partnerů očekáváme podporu rovnosti šancí, rovného jednání
a závazek ohledně odstranění diskriminace při přijímání pracovníků do zaměstnání a při podpoře
nebo poskytování vzdělávání a dalšího vzdělávání. Žádný pracovník nesmí být znevýhodněn
z důvodu svého pohlaví, věku, barvy pleti, kultury, etnického původu, sexuální orientace, politických
názorů, invalidity, příslušnosti k církvi nebo světového názoru. Naši dodavatelé a obchodní partneři
musí dodržovat Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání).

Svoboda shromažďování
Očekáváme, že naši dodavatelé a obchodní partneři budou respektovat právo svých zaměstnanců
na svobodu shromažďování a kolektivní vyjednávání. Zástupci zaměstnanců nesmí být
diskriminováni a jejich pracovní smlouva nemůže být vypovězena jako odplata za hájení práv
zaměstnanců, upozorňování na nešvary, za účast na činnosti odborových organizací nebo hlášení
domnělých porušení právních ustanovení. Naši dodavatelé a obchodní partneři musí rovněž
dodržovat Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva
odborově se organizovat - Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 98 o provádění zásad práva
organizovat se a kolektivně vyjednávat.

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti (BOZP)
Očekáváme, že naši dodavatelé a obchodní partneři budou dodržovat příslušné právní normy
související s bezpečností a ochranou zdraví jejich pracovníků na pracovišti. Dodavatelé a obchodní
partneři musí dodržovat mezinárodně uznávané standardy, aktivně se podílet na identifikaci
a odstraňování bezpečnostních rizik a trvale zlepšovat podmínky na pracovištích, aby byla
zajištěna ochrana zdraví a bezpečnost.

Minimální mzda a pracovní doba
Od našich dodavatelů a obchodních partnerů očekáváme férovou mzdovou politiku, respektující
především místní pracovní a mzdové zákony. Pokud by neměli k dispozici žádné právní nebo tarifní
předpisy, budou se odměny orientovat podle obvyklých tarifních mezd v příslušném oboru a v dané
lokalitě, zajišťující zaměstnancům a jejich rodinám přiměřený životní standard. Naši dodavatelé
a obchodní partneři musí dodržovat Úmluvu MOP č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů
a žen za práci stejné hodnoty.
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Ekologické zásady a principy
Ochrana životního prostředí
Od našich dodavatelů a obchodních partnerů očekáváme, že zavedou opatření, zajišťující šetrný
a odpovědný přístup k životnímu prostředí, že se budou podílet na vývoji a šíření ekologických
technologií. Předpokládáme, že budou dodržovat zákony, předpisy a normy na ochranu životního
prostředí, platné v jednotlivých zemích. Při vývoji, výrobě a rovněž ve fázi užívání výrobků i při dalších
činnostech je třeba omezit emise skleníkových plynů na minimum, využívat obnovitelné zdroje energie
a dosáhnout minimalizace škod na zdraví a životním prostředí.

Energetická efektivita a efektivní nakládání se zdroji
Očekáváme, že naši dodavatelé a obchodní partneři budou úsporně využívat zdroje a sníží zatížení
životního prostředí emisemi do atmosféry, půdy a vody. Naši dodavatelé a obchodní partneři musí
přispět ke snížení spotřeby energií a emisí skleníkových plynů.

Odpady a recyklace
Od našich dodavatelů a obchodních partnerů očekáváme, že budou předcházet vzniku odpadů při
vývoji, výrobě a rovněž ve fázi užívání výrobků i při dalších činnostech, že budou využívat vratné obaly,
odpady recyklovat a zbytkové odpady ekologicky likvidovat.

Materiály pocházející z konfliktem zasažených regionů
Očekáváme, že naši dodavatelé a obchodní partneři zavedou přiměřená opatření, aby při výrobě
svých produktů nevyužívali a nedováželi suroviny, těžené v rizikových, konfliktem zasažených
oblastech, jejichž těžba slouží k financování ozbrojených skupin porušujících lidská práva.

Chemikálie
Od našich dodavatelů a obchodních partnerů očekáváme, že při výrobě nebo dovozu chemických
látek do EU, o objemu větším než jedna tuna za rok, budou tyto látky zaregistrovány v centrální
databázi registru REACH (zkratka pro Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals - pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek).

Bezpečnost výrobku
Očekáváme, že naši dodavatelé a obchodní partneři budou dodržovat příslušné právní předpisy
a nařízení pro výrobu, především předpisy pro bezpečnost, označování výrobků a obalů a použití
nebezpečných látek a materiálů. Naši dodavatelé a obchodní partneři sdílejí své vědomosti a knowhow se zákazníky, vlastními dodavateli a třetími osobami a preventivně a transparentně informují
společnost Greiner o ekologických a bezpečnostních aspektech svých výrobků.

.
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Etické zásady a principy
Právní normy
Od našich dodavatelů a obchodních partnerů očekáváme, že se při své obchodní činnosti budou
chovat eticky a férově, že budou dodržovat všechna příslušná mezinárodně platná ustanovení
zákonů a předpisů a rovněž právní ustanovení platná v příslušné zemi a že si obstarají veškerá
potřebná povolení.

Korupce
Očekáváme, že naši dodavatelé a obchodní partneři respektují, podporují a dodržují národní
a mezinárodní úmluvy (jako např. Úmluva Organizace spojených národů (OSN), Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nebo rovněž britský protikorupční zákon „UK Bribery Act
2010“). Především musí zajistit, aby jejich zaměstnanci, subdodavatelé a zástupci zákazníkům,
úředním osobám nebo třetím osobám nenabízeli, nebo jim neposkytovali a od nich nepřijímali úplatky,
nepovolené příspěvky, ani jiné nepřípustné platby nebo výhody.

Podplácení
Od našich dodavatelů a obchodních partnerů očekáváme, že nebudou zneužívat pozvání a dárky
k ovlivňování rozhodnutí. Totéž platí i pro zaměstnance společnosti Greiner. Pozvánky a dárky budou
poskytovány pouze tehdy, pokud je přiměřený jejich rozsah a příležitost, tzn., že nebudou mít vysokou
hodnotu, a proto mohou být pokládány za výraz obecně uznávané místní obchodní praxe. Vyžadovat
a přijímat obdobné nepřiměřené výhody nesmějí ani naši dodavatelé a obchodní partneři.

Praní špinavých peněz
Očekáváme, že naši dodavatelé a obchodní partneři budou dodržovat příslušné právní závazky
ohledně prevence praní špinavých peněz a nebudou se ani podílet na aktivitách spojených s praním
špinavých peněz. Naši dodavatelé a obchodní partneři jednají pouze s takovými obchodními
partnery, o jejichž charakteru jsou přesvědčeni.

Kontrola dovozu a vývozu
Od našich dodavatelů a obchodních partnerů očekáváme, že budou dodržovat všechny aktuálně
platné zákony pro dovoz a vývoz zboží, služeb a informací. Naši dodavatelé a obchodní partneři musí
respektovat platná obchodní omezení, embarga a jiná restriktivní opatření.

Konkurence
Očekáváme, že se naši dodavatelé a obchodní partneři budou v konkurenčním prostředí chovat
férově a budou dodržovat platné zákony o kartelových dohodách. Naši dodavatelé a obchodní
partneři se nesmí podílet na dohodách s konkurenty, odporujících ustanovením kartelového práva, ani
zneužívat svého eventuálního dominantního postavení na trhu.

Konflikty zájmů
Od našich dodavatelů a obchodních partnerů očekáváme, že budou rozhodovat pouze na základě
věcných kritérií a nenechají se ovlivnit osobními zájmy ani vztahy.

Data, obchodní tajemství a podnikový majetek
Očekáváme, že se naši dodavatelé a obchodní partneři budou dodržovat všechny platné zákony na
ochranu osobních dat zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a ostatních osob, kterých se ochrana dat
týká. Kromě toho musí respektovat know-how, patenty a podniková a obchodní tajemství společnosti
Greiner a třetích osob. Dodavatelé a obchodní partneři nesmí podobné informace poskytnout třetím
osobám bez výslovného písemného souhlasu společnosti Greiner. Od našich dodavatelů
a obchodních partnerů očekáváme, že jejich ekonomické údaje a výkazy o jejich obchodní činnosti
jsou pravdivé, a že jsou zveřejňovány v souladu s platnými zákony.
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Rozsah platnosti
Jako akciová společnost Greiner AG očekáváme od našich dodavatelů a obchodní partnerů
a rovněž od jejich zaměstnanců odpovědné jednání, dodržování zásad, uvedených v tomto kodexu
chování, a že budou pracovat v souladu s hlavními zásadami a principy tohoto kodexu. Pokud
dodavatelé nebo obchodní partneři udělují zakázku v rámci obchodních vztahů se třetími osobami
(subdodavateli nebo zástupci), očekává společnost Greiner, že tyto třetí osoby budou rovněž
pracovat podle základních principů, stanovených v tomto kodexu chování. Společnost Greiner si
vyhrazuje právo ve výjimečných případech prověřit dodržování definovaných požadavků
u dodavatele nebo jeho obchodního partnera přímo na místě, a to buď samostatně, nebo
prostřednictvím externí společnosti a to po předchozím ohlášení a za přítomnosti zástupců
dodavatele nebo jeho obchodního partnera.
.

Následky porušení kodexu
V případě porušení tohoto kodexu chování má dodavatel nebo obchodní partner povinnost ohlásit
toto porušení kodexu společnosti Greiner. Pokud nebude dodavatel nebo obchodní partner
dodržovat základní principy definované v tomto kodexu chování, je společnost Greiner oprávněna
ukončit obchodní vztahy s tímto dodavatelem nebo obchodním partnerem na základě mimořádného
vypovězení smlouvy.

Nahlášení porušení kodexu
Jako akciová společnost Greiner AG vyžadujeme, aby naše hodnoty byly uvedeny do každodenního
života, aby chování bylo bezchybné jak z právního, tak z etického hlediska. Totéž očekáváme od
svých dodavatelů a obchodních partnerů. Pokud byste věděli, nebo se dozvěděli o eventuálním
porušení zásad, stanovených v tomto kodexu chování, můžete je anonymně nahlásit prostřednictvím
platformy TellGreiner: https://tell-greiner.com/Home/Start

S vašimi dotazy nebo nahlášením eventuálního porušení kodexu chování se kdykoli
obraťte na našeho pracovníka zajišťujícího dodržování protikorupčních opatření v celé
společnosti - Compliance Officer (office.compliance@greiner.com).
Strana 6
/7

Potvrzení dodavatele nebo obchodního partnera
Potvrzujeme tímto, že jsme obdrželi a pochopili Kodex chování společnosti Greiner pro dodavatele
a obchodní partnery. Dále ujišťujeme, že budeme jednat v souladu s obsahem Kodexu chování
společnosti Greiner pro dodavatele a obchodní partnery.

.
Název
podniku

Jméno a funkce

Číslo podniku

Datum, místo

Podpis

Greiner AG
Greinerstr. 70
4550 Kremsmünser, Austria
www.greiner.com

Greiner Packaging International GmbH
Greinerstr. 70
4550 Kremsmünster, Austria
www.greiner-gpi.com

Greiner Foam International GmbH
Greinerstr. 70
4550 Kremsmünster, Austria
www.greiner-gfi.com

Greiner Bio-One International GmbH
Bad Haller Str. 32
4550 Kremsmünster, Austria
www.gbo.com

Greiner Extrusion Group GmbH
Friedrich-Schiedel-Str. 1
4542 Nussbach, Austria
www.greiner-extrusion-group.com

Zdroj fotografií: iStockphoto
Upozornění: Z důvodu přehlednosti a lepší čitelnosti nebyly všude uváděny tvary mužského
a ženského rodu. Kratší mužská forma vyjadřuje zástupně také ženský rod.
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