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PŘÍLOHA II
POŽADAVKY NA DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ A DALŠÍ STANDARDY SPOLEČNOSTI RHEINMETALL AG
Naše zainteresované strany nás hodnotí podle toho, jak společnost Rheinmetall podniká. Pro
kontinuitu a ziskovost naší skupiny je proto zásadní naše pověst. Žádné porušení zákona nelze
ospravedlnit odvoláním na údajné obchodní potřeby. Skupina Rheinmetall proto od svých dodavatelů
a jejich zaměstnanců, subdodavatelů, zprostředkovatelů a konzultantů vyžaduje bezvadné obchodní
chování v podobě dodržování všech platných zákonů, předpisů a odvětvových norem. V obchodních
vztazích není tolerována korupce nebo pokusy o korupci jakéhokoli druhu a další nezákonné praktiky,
jako jsou podvod, vydírání, zpronevěra, krádež, zneužití, daňové úniky nebo praní špinavých peněz.
Naši dodavatelé zajistí následující opatření:
1.

Řízení dodržování předpisů
Zavedení procesů pro sledování dodržování a průběžné přezkoumání všech platných zákonů,
sankcí, předpisů a odvětvových norem.

2.

3.

4.

5.

Dary a výhody
2.1

Nebudou přijímány, vyžadovány ani nabízeny žádné dary nebo výhody, které by mohly
vést ke střetu zájmů. Jedná se zejména o nezákonné dary, úplatky, protislužby nebo jiné
nezákonné finanční úkony (např. za účelem urychlení běžných administrativních
záležitostí) ve prospěch státních úředníků nebo jiných osob v obchodních vztazích.

2.2

Zavedení a provádění postupů pro prosazování a monitorování těchto požadavků.

Jednání s úřady
3.1

Dodržování zákonných požadavků při jednání s vládami, úřady a veřejnými institucemi.

3.2

Dodržování příslušných zákonných požadavků při účasti na veřejných zakázkách a
pravidel spravedlivé a volné hospodářské soutěže.

Využívání zprostředkovatelů a konzultantů
4.1

Zprostředkovatele a konzultanty lze využívat pouze v souladu s příslušnými
vnitrostátními právními předpisy.

4.2

Vyplacená odměna se poskytuje pouze za skutečně poskytnuté zprostředkovatelské a
poradenské služby a je úměrná poskytnuté službě.

Antimonopolní zákony
5.1

Dodržování ustanovení platných antimonopolních zákonů a zákonů na ochranu
hospodářské soutěže.

5.2

S konkurenty, dodavateli, zákazníky nebo jinými třetími stranami nesmí být uzavírány
žádné antimonopolní koluzivní dohody (např. o stanovení cen nebo rozdělení trhů).

5.3

Potenciálně dominantní postavení na trhu nesmí být využíváno nezákonným způsobem.
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5.4
6.

Je třeba se zdržet jakéhokoli jednání, které by mohlo vyvolávat dojem koluze.

Předpisy pro zahraniční obchod
Dodržování všech aktuálně platných zákonů pro dovoz a vývoz zboží, služeb a informací a
poskytování finančních prostředků, a dodržování platných sankcí, embarg, nařízení, vládních
výnosů a zásad.

7.

Prevence praní špinavých peněz
Vhodnými a přiměřenými opatřeními se zabrání vstupu nezákonně získaných finančních
prostředků do hospodářského řetězce.

8.

Poctivost v oblasti daní
Daně a poplatky vzniklé v domovské zemi nebo ve třetích zemích v důsledku pracovního
přidělení se platí v souladu s předpisy a musí to být odpovídajícím způsobem doloženo.

9.

Normy pro automobilové odvětví
Dodavatelé, kteří zásobují divize společnosti Rheinmetall Automotive, musí dodržovat hlavní
zásady Evropské pracovní skupiny pro automobilový průmysl v oblasti udržitelnosti1
dodavatelského řetězce a Akční skupiny pro automobilový průmysl AIAG.2

10.

Plagiátorství
Zavedení a provádění vhodných postupů, které snižují riziko používání padělaných materiálů
nebo minimalizují plagiátorství. Jejich účelem je zajistit, aby byly případné padělky a materiály
odhaleny a z dodávaného produktu odstraněny.

11.

Střety zájmů
11.1 Rozhodnutí se přijímají výhradně na základě věcných a obchodních kritérií, která nejsou
ovlivněna osobními nebo finančními zájmy nebo osobními vztahy.
11.2 Jak uvnitř společnosti Rheinmetall, tak i vůči ní je třeba se vyvarovat všech střetů zájmů,
které by mohly ovlivnit obchodní vztahy, a/nebo o nich informovat. Je třeba se vyvarovat
i jen zdánlivého střetu zájmů.

1

Viz https://www.csreurope.org/.

2

Viz https://www.aiag.org/.
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12.

Duševní vlastnictví / Důvěrnost / Ochrana osobních údajů / Bezpečnost produktů
12.1 Je třeba respektovat firemní a obchodní tajemství, know-how a patenty společnosti
Rheinmetall a třetích stran.
12.2 Poskytnuté údaje/informace budou použity pouze v rámci obchodního vztahu pro
dohodnutý účel a pro plnění služeb pro společnost Rheinmetall, pokud nebyl udělen
výslovný písemný souhlas pro jiné účely. Důvěrné informace a obsah musí být chráněny
před interním i externím zneužitím a nesmí být zveřejňovány, poskytovány třetím
stranám ani jinak zpřístupňovány bez povolení.
12.3 Dodržování všech platných zákonů o ochraně osobních údajů a zajišťování ochrany
osobních údajů prostřednictvím vhodně zavedených procesů.
12.4 Dodržování všech platných zákonů a norem pro zajištění bezpečnosti produktů

13.

Konfliktní nerosty a suroviny z vysoce rizikových oblastí
13.1 Dodavatel zajistí dodržování nařízení o konfliktních nerostech v souladu s přílohou II
pokynů OECD, pokud jde o dodávky cínu, tantalu, wolframu a zlata, jakož i příslušných
rud,3 a všech dalších platných právních předpisů o konfliktních materiálech. Dodržování
standardů společnosti Rheinmetall platí také v dodavatelském řetězci konfliktních
nerostů, zejména s ohledem na to, aby se zabránilo tomu, že
a)

bude poskytnut jakýkoli příspěvek na financování konfliktů;

b)

při těžbě, přepravě a obchodování s nerostnými surovinami společnost připouští,
profituje, podílí se nebo napomáhá páchání závažného porušování a zneužívání
lidských práv, jako je například rozsáhlé sexuální násilí, páchání válečných zločinů
nebo jiných závažných porušení mezinárodního humanitárního práva, zločinů
proti lidskosti nebo genocidy;

c)

poskytování přímé nebo nepřímé podpory nestátním ozbrojeným skupinám
(včetně nákupu nerostných surovin od nestátních ozbrojených skupin,
poskytování čísel a poskytování logistické podpory nebo vybavení nestátním
ozbrojeným skupinám);

d)

zboží pochází přímo nebo nepřímo od nevládních ozbrojených skupin;

e)

v souvislosti s nerostnými surovinami dochází k praní špinavých peněz a

f)

v souvislosti s dodávkami nerostů jsou nabízeny úplatky, je zatajován původ
konfliktních nerostů nebo jsou podávány nepřesné informace o zaplacených
daních, clech nebo licenčních poplatcích a v případě potřeby jsou tyto poplatky
předávány vládám.

13.2 Dodavatel zejména zajistí sledovatelnost dodávek konfliktních nerostů cínu, tantalu,
wolframu a zlata tím, že bude společnost Rheinmetall informovat o všech účastnících

3

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví
povinnosti týkající se náležité péče v dodavatelském řetězci pro dovozce cínu, tantalu, wolframu, jejich
rud a zlata z konfliktních a vysoce rizikových území do zemí Unie.
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trhu v rámci dodavatelského řetězce. Kromě toho předá společnosti Rheinmetall
všechny další podstatné informace o relevantních okolnostech v dodavatelském řetězci,
jako je země původu nerostů, dovezené množství a doba těžby, názvy a adresy
subdodavatelů a v případě nerostů pocházejících z konfliktních a vysoce rizikových
oblastí také důl, z něhož nerosty pocházejí, místo, kde se nerosty soustřeďují, kde se s
nimi obchoduje a kde se zpracovávají, jakož i zaplacené daně, cla a poplatky.
13.3 Přímí dodavatelé kovů naopak musí poskytnout název a adresu tavíren a rafinerií v
dodavatelském řetězci, případně i zprávy o auditu třetí strany, záznamy o protokolech o
zkouškách nebo důkazy o dodržování předpisů.

***

