Kodex chování dodavatele
Supplier Code of Conduct

AMiT, spol. s r.o.
Společnost AMiT spol. s r.o. očekává, že ji dodavatelé budou podporovat ve
zlepšování podnikatelského prostředí dodržováním základních etických principů a
zákonných ustanovení a zodpovědným přístupem ke svým výrobním procesům.
S tímto cílem vypracovala společnost AMiT spol. s r.o. Kodex chování dodavatele a
vyžaduje jeho dodržování.

CZ

AMiT spol. s r.o. expects its suppliers to support its efforts by observing basic
ethical principles and statutory provisions and by their responsible approach to their
production processes. It is in this context that AMiT spol. s r.o. has developed this
Supplier Code of Conduct and requires its suppliers to comply with it.

EN
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CZ 1. Obecné zásady, zákony a ustanovení

EN 1. General Principles, Laws and Statutes

Dodavatelé se zavazují dodržovat svou sociální odpovědnost ve
všech obchodních jednáních. Dále budou dodavatelé dodržovat
platné zákony a veškerá další platná ustanovení v zemích jejich
působiště.

The supplier commits to upholding its social responsibility in all
business dealings. In all its business activities and decisions, the
supplier shall respect the laws in effect and any other applicable
provisions in the countries where it is active.

2. Obchodní bezúhonnost

2. Prohibition of Corruption and Bribery

Od dodavatelů se očekává, že nebudou provozovat ani tolerovat
žádnou formu korupce, vydírání, či zpronevěry. Dodavatelé
nebudou používat neetické chování k nezákonnému ovlivňování
ostatních při obchodních jednáních, ať už výměnou dárků, či
nabízením poskytnutí jiných výhod, a to ani doma, ani v zahraničí.
Totéž platí pro protiprávní přijímání beneﬁtů.

The supplier assures not to practice or tolerate any form of
corruption, extortion or embezzlement. Unethical behaviour may
not be used to unlawfully inﬂuence others in business dealings
by exchanging gifts or offering or granting other beneﬁts either
at home or abroad. The same applies to the unlawful acceptance
of beneﬁts.

3. Lidská práva / dětská práce / nucená práce /
pracovní podmínky / diskriminace

3. Human Rights / Child Labour / Forced Labour /
Working Conditions / Discrimination

Dodavatelé respektují a podporují dodržování mezinárodně
uznávaných lidských práv a zaručují, že se na porušování lidských
práv nebudou podílet.

The supplier respects and supports compliance with the
internationally recognized human rights and ensures nonparticipation in human rights violations.

Dětská práce, dle deﬁnice v úmluvách MOP (Mezinárodní
organizace práce) , jakožto i ve vnitrostátních ustanoveních, je
zakázána a nebude tolerována žádná forma vykořisťování dětí,
případně dospívajících. Dodavatelé zaručují, že výroba a/nebo
zpracovávání dodávaného zboží probíhá bez vykořisťující dětské
práce deﬁnované v úmluvách MOP.

Child labour as deﬁned by the ILO (International Labour
Organization) conventions as well as national provisions
is prohibited and any form of exploitation of children and
adolescents will not be tolerated. The supplier assures that the
production and/or processing of the supplied goods is being
carried out without exploitative child labour deﬁned under the
ILO conventions.

Dodavatelé nebudou využívat vynucenou, nesvobodnou,
případně povinnou či nedobrovolnou práci vězňů.
Pracovní doba zaměstnanců je stanovena podle platných zákonů,
průmyslových norem, nebo platných úmluv MOP. Přesčasy jsou
dobrovolné a zaměstnanci mají nárok na nejméně jeden volný
den po šesti po sobě jdoucích pracovních dnech. Náhrady a
sociální dávky musí být poskytovány v souladu se základními
principy minimálních mezd, přesčasů a zákonných systémů
sociálního zabezpečení / systémů sociální péče.

Any form of forced or compulsory labour including involuntary
prison labour will be refrained from by the supplier.
Working hours are set according to the current laws, the industry
standards or the applicable ILO conventions. Overtime shall be
voluntary and employees are entitled to at least one day off after
six consecutive working days. Compensation and social beneﬁts
have to be granted in accordance with the basic principles of
minimum wages, overtime and the statutory social security
systems / social welfare systems.

4. Ochrana zdraví, bezpečnosti práce
a životního prostředí

4. Health, Safety and Environmental Protection

Dodavatelé se zavazují, že budou jednat tak, aby zabránili
nebezpečí hrozícímu lidem a životnímu prostředí a budou
dodržovat veškeré platné zákony týkající se zdraví, zaměstnání a
životního prostředí i další relevantní předpisy.

In order to act in harmony with the environment and to avoid
hazards to humans and the environment, the supplier observes
all applicable health, employment and environmental- related
laws and other speciﬁcations.

5. Shoda materiálu a konﬂiktní minerály

5. Prohibited Substances and Materials

Veškeré dodávky, výrobky nebo části zakoupené od dodavatelů
společnosti AMiT spol. s r.o. nesmí obsahovat žádný výrobek,
materiál, či látku zakázané právními předpisy nebo nařízeními
platnými v zemi dodavatelů, v Evropské unii a dále ve všech
zemích, ve kterých jsou tyto dodávky, výrobky nebo části
prodávány a používány.

All the supplies, products or parts bought from the supplier by
AMiT spol. s r.o., must not contain any product, material or
substance prohibited by the legislations or regulations applicable
in the supplier‘s country, the European Union and in all of the
countries in which these supplies, products or parts are marketed
and used.
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CZ Dodavatelé dále musí implementovat politiku ohledně EN Suppliers shall ensure that the goods provided to AMiT spol. s
konﬂiktních minerálů a provádět důkladné šetření při zjišťování
původu těchto minerálů.

r.o. are in compliance with requirements covered under the scope
of all relevant regulations, implement a policy regarding conﬂict
minerals and exercise due diligence to investigate the source of
these minerals.

6. Dodržování protimonopolního zákona
Dodavatelé budou provozovat své podnikání v souladu se
zásadami spravedlivé hospodářské soutěže a v souladu se všemi
platnými antimonopolními zákony.

6. Adherence to Antitrust law
The Supplier will conduct its business in compliance with
the principles of fair competition and in accordance with all
applicable antitrust laws.

7. Svoboda sdružování
V souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy mají
zaměstnanci dodavatelů právo zakládat sdružení, zapojovat se
do nich a chránit jejich zájmy.

7. Freedom of Association
In line with the relevant national legislation, the Supplier shall
grant its employees the right to form and join associations and
safeguard their interests.

8. Inspekce a nápravná opatření
Pro ověření shody si vyhrazujeme právo kontrolovat postupy a
zařízení našich dodavatelů a to na vlastní náklady, na základě
oznámení s dostatečným předstihem a s podporou třetí strany
nebo bez ní. Pokud na základě výsledků této inspekce dojdeme
k přesvědčení, že daný dodavatel nedodržuje Kodex, musí podle
našich pokynů včas podniknout nezbytná nápravná opatření.

8. Inspection and Corrective Actions
To verify your compliance, we reserve the right to audit and
inspect Supplier’s operations and facilities, at our own cost and
upon reasonable notice, with or without support of a third party.
If the results of such inspection cause us to be of the opinion that
the Supplier does not comply with this Code of Conduct, it shall
take necessary corrective actions in a timely manner, as directed
by us.

CZ Schválení Kodexu chování dodavatele společnosti AMiT spol. s r.o.

Potvrzujeme přijetí Kodexu chování dodavatele společnosti AMiT spol. s r.o. a potvrzujeme, že budeme Kodex dodržovat pro všechny
dodávky a poskytované služby společnosti AMiT spol. s r.o. Zavazujeme se, že budeme od svých dodavatelů požadovat, aby dodržovali
ustanovení tohoto Kodexu. Plně si uvědomujeme, že společnost AMiT spol. s r.o. bude považovat jakékoli závažné porušení výše uvedených
povinností za porušení smlouvy, což může vést k podniknutí dalších kroků, včetně pozastavení nebo ukončení našich činností jako jednoho
z jejích dodavatelů.

EN Conﬁrmation of the AMiT spol. s r.o. Code of Conduct

We acknowledge receipt of the AMiT spol. s r.o. Supplier Code of Conduct and conﬁrm the compliance with the contents for all deliveries
and services for the AMiT spol. s r.o. We require our own suppliers to comply with the provisions pursuant to this Code of Conduct. We
are perfectly aware that AMiT spol. s r.o. will consider any major infringement of the above obligations by us as a breach of contract. If
you fail to comply with this Code of Conduct, then we may take action against you including suspension or termination of your activities
as one of our suppliers.
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