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1Úvod
NORMA Group – Etický kodex dodavatele
Ve skupině NORMA Group1 se snažíme překonávat

V této souvislosti tento etický kodex dodavatele určuje, co

očekávání našich klientů tím, že nabízíme služby pro

musí splňovat všichni dodavatelé skupiny NORMA Group,

zákazníky mimořádné úrovně a inovační produkty.

pokud jde o praktiky řízení a etické praktiky, zdraví a

Současně usilujeme o to, abychom naši společnost

bezpečnost, ochranu životního prostředí a otázky práce

provozovali způsobem, který je ve shodě se zákonem,

a lidských práv.

etickými obchodními praktikami, který respektuje lidská
práva a je ve shodě se standardy týkajícími se zdraví,

Tuto smlouvu musí podepsat všichni dodavatelé. Musí

bezpečnosti a životního prostředí. Naše hodnoty v těchto

se též zavázat dodržovat tyto standardy, a to i do

oblastech odpovídají deseti principům tzv. Globálního

budoucnosti.

kompaktu OSN, stejně jako obecným zásadám OSN
v oblasti podnikání a lidských práv a nakonec též deklaraci

Dodavatelé, kteří se rozhodnou nepodepsat tuto

Mezinárodní organizace práce (ILO) o základních

smlouvu, takovým krokem podle našeho názoru vyjadřují,

principech a právech v práci.

že nejednají plně ve shodě s ustanoveními této smlouvy,
a proto jim nelze nabízet obchodní příležitosti spojené se

Jakákoli osoba, která se zapojuje do činností spojených

skupinou NORMA Group, nyní ani v budoucnosti.

se skupinou NORMA Group, musí přijmout výše uvedené
principy podnikatelské etiky a dodržování předpisů,
v souladu s vnitrostátními právními předpisy, a jednat ve
shodě s nimi.

1.

Odkazy na „NORMA Group“ zahrnují společnost NORMA Group SE a všechny její přímé i nepřímé dceřiné společnosti.

BACK TO INDEX

5

OBLAST PŮSOBNOSTI SMLOUVY

NORMA Group || Etický kodex DODAVATELE

2Oblast působnosti smlouvy
Chce-li dodavatel nebo kdokoli z jeho pracovníků oznámit

Podepsáním této smlouvy dodavatel

nějaké podezření, může využít následující e-mailovou

potvrzuje, že:
1.

adresu:

ve své obchodní činnosti důsledně uplatňuje

compliance@normagroup.com

standardy popsané v této smlouvě, bez ohledu
na smluvní podobu zaměstnání (např. na plný

Pokud si osoba, která oznamuje podezření, přeje zůstat

časový úvazek, částečný úvazek, dočasná

v anonymitě, může oznámení o jakémkoli skutečném

pracovní místa apod.);
2.

nesprávném chování nebo o podezření na ně ve vztahu

dodavatel bude šířit povědomí o principech

ke skupině NORMA Group podat anonymně s využitím

obsažených v tomto dokumentu ve svém

systému

dodavatelském řetězci;
3.

dodavatel nebude požadavky tohoto

!

outsourcingu nebo subdodávek; a
v případě jakéhokoli podezření na porušení této
smlouvy kýmkoli ze zaměstnanců dodavatele
nebo skupiny NORMA Group dodavatel okamžitě
věc nahlásí pověřencům pro dodržování předpisů
skupiny NORMA Group.

6

Whistleblower

System.

BKMS®

Whistleblower System je přístupný na adrese:

dokumentu záměrně obcházet například formou

4.

BKMS®
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práva
3Lidská
a práce
1.

Dodavatelé proto nesmějí zaměstnávat:

Respektování lidských práv a jejich podpora2

Skupina NORMA Group si je vědoma své společenské
odpovědnosti v oblasti ochrany základních lidských práv,
a proto se snaží zajistit, aby bylo se všemi lidmi, kteří
pracují v jejím dodavatelském řetězci, zacházeno poctivě
a spravedlivě.
Proto musí všichni dodavatelé podporovat a respektovat
lidská práva a potvrdit, že se nedopouštějí žádných
porušení lidských práv.
2.

Zákaz nucené a povinné práce3

NORMA Group u svých dodavatelů netoleruje žádnou
formu nucené práce. Jakákoli osoba, kterou naši
dodavatelé zaměstnávají nebo angažují, tak musí činit na
základě dobrovolného rozhodnutí. Jakýkoli typ otrocké či
nucené práce, práce k úhradě dluhu či vězeňské práce se
zakazuje. Zaměstnancům nesmí být žádným způsobem
omezována jejich osobní svoboda pohybu.
3.

4.

Svoboda sdružování a kolektivní vyjednávání5

Jakákoli osoba, kterou zaměstnávají naši dodavatelé,
má nárok na to vytvořit nebo se přidat k zaměstnanecké
organizaci (odborům) dle svého výběru s cílem účastnit
se kolektivního vyjednávání a obrany svých zájmů.
Pokud toto právo omezují národní právní předpisy, měli

Zákaz dětské práce4

Zakazuje se a nebude tolerována dětská práce, jak ji
definuje Mezinárodní organizace práce (ILO) a Úmluva
OSN o právech dítěte, případně místní právní předpisy.
Jakýkoli dodavatel musí dodržovat ustanovení úmluv ILO
č. 138 a 182.

   a. děti mladší 15 let (případně 14 let, pokud je to
přípustné podle národních právních předpisů
a smlouvou ILO č. 138, čl. 2, 7 a 10);
   b. děti nedosahující minimálního věku pro
zaměstnání dle právních předpisů dané země
nebo místního věku pro ukončení povinné školní
docházky, podle toho, který z údajů je vyšší;
nebo
   c. osoby mladší 18 let na práce, které v důsledku
povahy takových prací nebo okolností, za
jakých jsou vykonávány, mohou pravděpodobně
ohrozit zdraví, bezpečnost nebo mravy
takových osob.

by mít všichni zaměstnanci právo vytvářet zastoupení,
aby prosazovali své společné zájmy a zapojovali se do
přímého dialogu se zaměstnavateli.
5.

Zákaz diskriminace6

Dodavatelé

musí

podporovat

rovnost

příležitostí,

spravedlnost a rozmanitost. Se všemi osobami, které
zaměstnávají naši dodavatelé, musí být nakládáno rovným
způsobem. Netolerujeme diskriminaci na základě pohlaví,
náboženství, věku, rasy, sociálního profilu, kasty, národnosti,
etnického a národnostního původu, členství v odborové
organizaci, zdravotního postižení, sexuální nebo politické
orientace ani žádné jiné osobní charakteristiky.
 yto principy jsou odvozeny ze Všeobecné deklarace lidských práv (VDLP) a jsou součástí tzv. Globálního kompaktu OSN (GC 1 a GC 2).
T
ILO 29, GC 4.
4.
ILO 138, ILO 182, GC 5.
5.
ILO 87, GC 3.
2.
3.

8

BACK TO INDEX

LIDSKÁ PRÁVA A PRÁCE

6.

NORMA Group || Etický kodex DODAVATELE

Adekvátní mzda a pracovní doba7

8.

Podmínky zaměstnání

NORMA Group vyžaduje, aby dodavatelé zajistili, že

NORMA Group vyžaduje, aby dodavatelé zaznamenávali

bude jejich zaměstnancům mzda vyplácena zákonným

pracovní podmínky a podmínky zaměstnání, které

platidlem, v pravidelných intervalech a přímo příslušným

sjednávají se svými zaměstnanci (např. týkající se

zaměstnancům.

mezd, dovolené, pracovní doby) v podobě formálního
dokumentu, například pracovní smlouvy nebo dopisu o

Jakékoli osobě, kterou naši dodavatelé zaměstnávají

přijetí do zaměstnání. Tento dokument musí být sepsán v

nebo jinak využívají, musí být poskytnuty úplné, jasné

rodném jazyce příslušného zaměstnance.

a srozumitelné informace o složení odměny. Srážky ze
mzdy jsou přípustné pouze za podmínek a v rozsahu,

Dodavatelé

jak to připouštějí platné zákony, předpisy či kolektivní

cestovní pasy ani jiné důležité doklady. V případě, že

dále

nesmějí

odebírat

zaměstnancům

smlouva. Dodavatelé by měli informovat dotčené

byl zaměstnanec nucen platit poplatek za nástup do

pracovníky o takových srážkách při každé platbě.

zaměstnání, nesmí výše takového poplatku překročit výši
měsíční mzdy zaměstnance.

Mzdy, pracovní doba a další pracovní podmínky
u

dodavatelů

by

měly

být

obecně

srovnatelné

s pracovními podmínkami, jež jsou běžné v daném místě,
u srovnatelné práce a v daném odvětví či na daném trhu,
s ohledem na kvalifikaci pracovníků v oblasti, kde se
práce provádí, jak to např. popisují:
   a. kolektivní smlouvy zahrnující podstatný podíl
zaměstnanců a pracovníků;
  b. rozhodnutí vynesená v rozhodčích řízeních;
nebo
  c. platné zákony a předpisy.
7.

Lidské zacházení a disciplinární opatření8

Dodavatel nesmí své zaměstnance vystavit hrubému
a nelidskému zacházení, včetně sexuálního obtěžování,
sexuálního zneužívání, tělesných trestů, duševního nebo
fyzického donucování či verbálního urážení pracovníků,
ani vyhrožování takovým zacházením.

ILO 111, GC 6.
ILO 95 a další úmluvy zabývající se pracovní dobou:
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/working-time/lang--en/index.htm
8.
SA8000 (6. Disciplinární opatření): http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=1463
6.
7.

BACK TO INDEX
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4Zdraví a bezpečnost
1.

Zdraví a bezpečnost při práci9

NORMA Group vyžaduje, aby dodavatelé vždy považovali
bezpečnost zaměstnanců za prioritu. Pracoviště nesmí
zdraví ani bezpečnost zaměstnanců nijak ohrožovat.
Zaměstnanci by měli mít vždy možnost pracovat
v bezpečném pracovním prostředí. NORMA Group proto
vyžaduje, aby dodavatelé zajistili, že:
   a. pracoviště, strojní zařízení, vybavení a procesy,
jež mají pod kontrolou, jsou bezpečné a nejsou
zdraví škodlivé;
   b. chemické, fyzikální a biologické materiály a
činidla, jež mají pod kontrolou, nejsou zdraví
škodlivé; a
   c. kde je to nezbytné, mají zaměstnanci k
dispozici adekvátní ochranné oděvy a ochranné
prostředky, jež dokážou v rozumné míře
předcházet riziku nehody nebo nežádoucím
účinkům za zdraví.
Dodavatelé by měli prosazovat takové praktiky v oblasti
zdraví a bezpečnosti při práci, které pomáhají předcházet
nehodám a úrazům při práci nebo v důsledku využívání
firemního zařízení. O těchto bezpečnostních postupech
a přístupech musí být informováni zaměstnanci
a pracovníci. Pracovníci i zaměstnanci musí mít
dostatečnou příležitost k plnému vyškolení ohledně jejich
účinné aplikace těchto postupů a přístupů.
2.

Připravenost na mimořádné situace10

NORMA Group vyžaduje, aby dodavatelé identifikovali a
vyhodnocovali potenciální mimořádné situace a události.
Možný dopad takových událostí je třeba minimalizovat
implementací nouzových plánů a postupů reakce, mezi
něž patří:

   a. hlášení mimořádných situací;
   b. o
 znamování zaměstnancům a evakuační
postupy;
   c. výcvik pracovníků a nácvik postupů;
   d. odpovídající protipožární vybavení a vybavení
pro hašení požáru; a
   e. adekvátní únikové cesty.
3.

Prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání11

NORMA Group vyžaduje, aby dodavatelé zavedli
postupy a systémy k prevenci, řízení, sledování a
hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání. Tyto
systémy podporují hlášení nehod pracovníky, klasifikaci
a zaznamenávání pracovních úrazů a nemocí z povolání,
zajištění nezbytné lékařské péče a vyšetření případů. Tyto
informace je možné využít k implementaci nápravných
opatření a k odstranění jejich příčin.
4.

Fyzicky náročná práce

NORMA Group vyžaduje, aby dodavatelé identifikovali,
vyhodnocovali a řídili expozici pracovníků vůči
nebezpečím fyzicky náročných úkolů, mezi něž patří
například ruční manipulace, zdvihání těžkých břemen,
opakované zdvihání břemen, dlouhé stání a mnohokrát
se opakující nebo sílu vyžadující montážní úkony.
5.

Průmyslová hygiena

NORMA Group vyžaduje aby dodavatelé identifikovali,
vyhodnocovali a řídili expozici svých pracovníků chemickým,
biologickým a fyzikálním činidlům. V případě, že není možné
na základě technických nebo administrativních opatření
řídit nadměrnou expozici, je třeba pracovníkům zajistit
ochranu formou osobních ochranných prostředků.

ILO 155, čl. 16.
ILO 161, ILO-OSH 2001.
11.
ILO 155, čl. 11.
9.

10.
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5Životní prostředí
1.

O1. Všeobecné požadavky12

NORMA Group vyžaduje aby dodavatelé měli zavedené
účinné zásady ochrany životního prostředí, aby byli držiteli
veškerých potřebných povolení v oblasti ochrany životního
prostředí a udržovali je v platnosti, aby dodržovali místní
zákony a předpisy týkající se této tématiky.
2.

Nebezpečné a chemické látky

NORMA Group vyžaduje aby dodavatelé identifikovali
a monitorovali chemické produkty a další materiály,
které představují nebezpečí pro životní prostředí, a aby
zajistili, že je s takovými látkami nakládáno bezpečně,
jsou bezpečně přepravovány, skladovány, recyklovány či
opakovaně používány a likvidovány.
3.

Odpadní vody a pevný odpad

Pokud dodavatelé z provozu, průmyslových procesů
a

hygienických

zařízení

vypouštějí

nebo

likvidují

jakýkoli pevný odpad či odpadní vody, ať už přímo do
prostředí nebo třetí straně bez předchozího čištění,
požaduje skupina NORMA Group, aby dodavatelé před
vypuštěním či likvidací takové odpadní vody či pevný
odpad charakterizovali, monitorovali, kontrolovali a čistili.
4.

Emise vypouštěné do ovzduší

Emise vypouštěné do ovzduší je třeba před vypuštěním/
likvidací monitorovat, kontrolovat a čistit, jak to třeba.
5.

Minimalizace odpadů, maximalizace recyklování

Odpady jakéhokoli druhu, včetně odpadních vod či
energie, je třeba redukovat či eliminovat u zdroje
nebo pomocí postupů jako náhrada materiálu, šetření
materiálem, recyklace, úprava výroby, údržba a zařízení.
12.

Tento princip se opírá o GC 7, 8 a 9.

BACK TO INDEX
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6Etika
1.

Firemní integrita

4.

NORMA Group požaduje, aby dodavatelé dodržovali
všechny platné protikorupční právní předpisy, především
se přísně zakazují jakékoli formy úplatkářství, korupce,
zpronevěry či vydírání a vůči jakýmkoli takovým
praktikám je uplatňována nulová tolerance.

NORMA Group vyžaduje, aby dodavatelé ctili standardy
poctivého podnikání, reklamy a hospodářské soutěže. Je
třeba uplatňovat vhodné postupy k ochraně informací
o zákaznících a důvěrných obchodních informací.
5.

Úplatky (nebo jakékoli jiné formy získávání nepatřičných
výhod) se nesmí nabízet ani přijímat.
2.

Duševní vlastnictví a obchodní tajemství

NORMA Group očekává, že dodavatelé budou
respektovat a dodržovat práva duševního vlastnictví
a obchodní tajemství. Pokud je nutné provést přenos
technologií a know-how, je třeba tak učinit způsobem,
který chrání práva duševního vlastnictví a obchodní
tajemství.
3.

Ochrana oznamovatelů

Poctivé podnikání, hospodářská soutěže a reklama

Minerály z konfliktního regionu

NORMA Group podporuje ukončení násilí a porušování
lidských práv při těžbě některých minerálů z oblasti
označované jako „konfliktní region“, který se nachází
na východě Demokratické republiky Kongo a v okolních
zemích. Tyto „konfliktní materiály“ v současné době zahrnují
zlato, cín, tantal a wolfram, deriváty kasiteritu, kolumbitutantalitu a wolframitu. Na žádost NORMA Group musí
být dodavatelé, kteří vyrábějí díly obsahující jeden či více
„konfliktních materiálů“ a nakupují suroviny z „konfliktního
regionu“, ochotni spolupracovat v rámci šetření due
diligence v souladu s požadavky amerického federálního
Dodd-Frankova zákona.

NORMA Group očekává, že dodavatelé zavedou linky/
kontakty pro zaměstnance, kteří chtějí ohlásit nesprávné
chování. Dodavatel musí zajistit metody ohlašování,
které umožní oznamovatelům zůstat v anonymitě.
Dodavatel nesmí nijak trestat ani jinak znevýhodňovat
oznamovatele jednající v dobré víře.

12
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7Shoda
s požadavky

8Porušení
kodexu

u třetích stran

a následky

Jakýkoli dodavatel je povinen:
   a. přenést výše uvedené povinnosti rozumným
způsobem též na své pracovníky,
subdodavatele a pracovníky subdodavatelů,
s nimiž dodavatel spolupracuje na dodávkách
či poskytování služeb pro NORMA Group („třetí
strany“); a

Pokud a jestliže NORMA Group poskytne dodavateli
skutečnosti, které by mohly vést k přiměřenému
a ověřitelnému podezření z porušení jakékoli části této
smlouvy, je dodavatel povinen skupině NORMA Group
předložit skutečnosti a vysvětlení na svou obranu, jež
vedou k závěru, že k porušení nedošlo („vysvětlovací
povinnost“). Pokud dodavatel nesplní v přiměřené lhůtě

   b. pravidelně a transparentně monitorovat
dodržování požadavků třetími stranami.

svou povinnost adekvátně věc vysvětlit, bude skupina
NORMA Group oprávněna:

V případě důvodného podezření na porušování
požadavků uvedených výše ve spojitosti s obchodním
vztahem mezi dodavatelem a NORMA Group jakoukoli
třetí stranou je dodavatel povinen:

   a. ukončit stávající smlouvy s okamžitou účinností
písemnou výpovědí, s výjimkou individuálních
případů, kdy je ukončení smlouvy nevhodné
nebo kdy existují mandatorní právní důvody
bránící dodavateli splnit svou vysvětlovací
povinnost;
   b. požadovat, bez nutnosti prokazování škody,
náhradu výdajů spojených s šetřením údajného
porušení této smlouvy ve výši určených nákladů
na takové vyšetřování; a
   c. požadovat náhradu škod.

   a. bezodkladně oznámit podezření skupině
NORMA Group;
   b. poskytnout skupině NORMA Group součinnost
při vyjasňování příslušných skutečností v
přiměřeném rozsahu – zejména (mimo jiné)
provedením kontroly a/nebo poskytnutím
příslušných požadovaných dokumentů; a
   c. spolupracovat se skupinou NORMA Group,
pokud jde o potenciální důsledky údajného
porušení požadavků třetí stranou, zejména
pokud jde o ukončení smlouvy mezi dodavatelem
a příslušnou třetí stranou.

9Monitorování

NORMA Group si vyhrazuje právo monitorovat, zda je tento etický kodex dodavatele dodržován. Za tím účelem
má NORMA Group právo pravidelně vyžadovat informace či potvrzení/důkazy týkající se shody s výše uvedenými
ustanoveními zasíláním příslušných dotazníků dodavateli s žádostí o vydání vlastního prohlášení.

BACK TO INDEX
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NORMA Group || Etický kodex DODAVATELE

Odpovědní formulář
10
ODPOVĚDNÍ FORMULÁŘ
(Jméno dodavatele) četl(a) tento dokument a porozuměl(a) jeho obsahu
a bude v úplnosti dodržovat zbývající paragrafy tohoto etického kodexu
Ano
Ne. V případě volby možnosti „ne“ je třeba sdělit akční plán vedoucí k plnému splnění požadavků dle dokumentu ve lhůtě tří
měsíců od podepsání této smlouvy
Zavazuje se okamžitě oznámit jakékoli porušení této smlouvy na adrese compliance@normagroup.com.
Jméno:
Pozice:
E-mail:

14

Místo, datum

Podpis

Místo, datum

Podpis (pověřenec pro dodržování předpisů)

BACK TO INDEX
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