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OBECNÁ ČÁST
Kótovaná společnost Rheinmetall AG se sídlem v Düsseldorfu je integrovanou technologickou
skupinou silné, mezinárodně úspěšné společnosti na trzích s mobilními technologiemi šetrnými k
životnímu prostředí a bezpečnostními technologiemi přizpůsobenými aktuálním hrozbám.
Skupina Rheinmetall má více než 130letou tradici. Pro skupinu Rheinmetall pracuje více než 25 000
zaměstnanců na všech kontinentech ve 129 pobočkách, které se nacházejí ve 33 zemích. Ústředním
bodem kultury a řízení společnosti je dodržování platných zákonů a pravidel, jakož i sociálních a
environmentálních hodnot. Stejný závazek očekáváme od našich dodavatelů – i v rámci jejich
vlastních dodavatelských řetězců.
Kodex chování dodavatele vymezuje požadavky na naše dodavatele s ohledem na příslušné sociální a
environmentální aspekty, jako jsou lidská práva, pracovní podmínky, ochrana životního prostředí a
integrita v obchodním jednání. Souhlas dodavatele s tímto Kodexem chování a s dodržováním
principů iniciativy OSN Global Compact slouží jako závazný základ pro spolupráci.
Začleněním tohoto Kodexu chování dodavatele do smluvního vztahu doplňují následující předpisy
smluvní vztah o dodávkách zboží a poskytování služeb (společně dále jen „smlouva o dodávce“) mezi
přímým dodavatelem (dále jen „dodavatel“) a příslušnou nákupní společností Rheinmetall (dále jen
„Rheinmetall“). Dodavatelé se zavazují zajistit dodržování požadavků týkajících se životního prostředí,
lidských práv a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i dalších závazných požadavků, které jsou
základem společného obchodního vztahu („standardy společnosti Rheinmetall“) a také zajistit jejich
dodržování v rámci svých dodavatelských řetězců při poskytování služeb na základě smluv.
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I.

PŘEHLED PŘÍSLUŠNÝCH POŽADAVKŮ A ZÁKAZŮ PRO VZTAH S DODAVATELEM1

Naši dodavatelé zajistí následující opatření:
1.

Lidská práva

1.1

Zákaz nucené práce, otroctví, obchodování s lidmi, otrocké nebo nevolnické práce, nelegálního
zaměstnávání a nenahlášené práce
1.2 Zákaz dětské práce, včetně dětské prostituce a pornografie, využívání dětí k nezákonným
činnostem (např. obchodování s drogami) nebo k výkonu zdraví škodlivých prací
1.3 Zákaz zanedbávání ochrany zdraví při práci (včetně zajištění vhodných řídicích postupů)
1.4 Zákaz nerespektování svobody sdružování a práva na kolektivní smlouvy
1.5 Zákaz diskriminace v zaměstnání a v zaměstnaneckém poměru (např. „nerovný plat“)
1.6 Zákaz zadržování přiměřené mzdy (včetně požadavku na minimální mzdu)
1.7 Zákaz zapojení nebo nasazení soukromých nebo veřejných bezpečnostních složek k ochraně
podnikatelského projektu, pokud tím dojde k porušení určitých zákonných ustanovení
1.8 Zákaz represí vůči obráncům lidských práv
1.9 Ochrana místních komunit a domorodých obyvatel
1.10 Dodržování nařízení o konfliktních nerostech v souladu s přílohou II pokynů OECD
1.11 Dodržování mezinárodně uznávaných standardů v oblasti lidských práv na základě deklarací
OSN, směrnic OECD a národního akčního plánu
1.12 Dodržování zásad iniciativy OSN Global Compact
2.

Ochrana životního prostředí

2.1

Zákaz škodlivého narušování půdy, znečišťování vody, znečišťování ovzduší, škodlivých emisí
hluku nebo nadměrné spotřeby vody
Zákaz nezákonného vysídlování a zákaz nezákonného zabírání pozemků, lesů a vodních ploch
Zákaz výroby produktů obsahujících rtuť, používání rtuti a jejích sloučenin ve výrobních
procesech a nezákonného nakládání se rtuťovým odpadem v souladu s Minamatskou úmluvou
Zákaz výroby a používání chemických látek („perzistentních organických znečišťujících látek“)
podle Stockholmské úmluvy
Zákaz nakládání s odpadem, který není kompatibilní s životním prostředím, jeho shromažďování,
skladování a likvidace v souladu se Stockholmskou úmluvou
Zákaz vývozu nebezpečných a jiných odpadů podle Basilejské úmluvy a nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů; zákaz vývozu
nebezpečných odpadů ze zemí uvedených v příloze VII Basilejské úmluvy do zemí, které nejsou

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

1

Podrobný popis zákonných požadavků a požadavků specifických pro společnost Rheinmetall naleznete v přílohách I a II.
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uvedeny v příloze VII; zákaz dovozu nebezpečných a jiných odpadů ze země, která není smluvní
stranou Basilejské úmluvy
2.7 Ochrana klimatu, biologické rozmanitosti, dodavatelských řetězců v rámci nichž nedochází k
odlesňování, a kvality vody
2.8 Dodržování platných vnitrostátních zákonů, předpisů a norem v oblasti životního prostředí.
2.9 Zajištění co nejlepší ochrany životního prostředí ve výrobě, neustálé snižování negativních
dopadů na životní prostředí, využívání systémů energetického managementu a zajištění
energetické účinnosti
2.10 Dodržování příslušných ekologických norem pro daný segment trhu u všech produktů
vyráběných v rámci dodavatelského řetězce, včetně všech použitých materiálů
2.11 Dodržování ustanovení nařízení REACH a směrnice RoHS
2.12 Výhradní dodávky komponentů a produktů, které splňují smluvně definovaná kritéria aktivní a
pasivní bezpečnosti, a mohou tak být bezpečně používány v souladu se zamýšleným účelem.
3.

Požadavky na dodržování předpisů

3.1

Zavedení procesů pro sledování dodržování a průběžnou kontrolu všech platných zákonů, sankcí,
předpisů a odvětvových norem
3.2 Zavedení procesů na ochranu před plagiátorstvím vlastních produktů
3.3 Zavedení procesů na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rheinmetall („ochrana knowhow a patentů“)
3.4 Zavedení procesů k zajištění bezpečnosti produktů
3.5 Zákaz korupce, úplatkářství, podvodu a vědomého střetu zájmů v souvislosti s obchodním
vztahem se společností Rheinmetall
3.6 Zákaz koluzivních dohod v rozporu s právem hospodářské soutěže a antimonopolními zákony
3.7 Zákaz praní špinavých peněz a financování terorismu
3.8 Zajištění transparentnosti nezbytné pro obchodní vztah se společností Rheinmetall s ohledem
na strukturu vlastnictví, registrace, schvalování a udělování licencí dodavatele
3.9 Zajištění odpovídajících standardů ochrany údajů, bezpečnosti informací a dokumentace
3.10 Dodržování platných daňových a celních předpisů („daňová poctivost“)
3.11 Dodržování platných předpisů pro zahraniční obchod
3.12 Splnění norem automobilového odvětví (pouze pro dodavatele v automobilovém odvětví)
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II.

ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI
Následující předpisy doplňují příslušnou dodavatelskou smlouvu mezi dodavatelem a
společností Rheinmetall za účelem dodržování a prosazování standardů společnosti Rheinmetall
dodavatelem a v rámci dodavatelského řetězce.

1.

Povinnost dodavatele s ohledem na jeho službu poskytovanou na základě smlouvy

1.1

Dodavatel se zavazuje vůči společnosti Rheinmetall dodržovat při výkonu své činnosti standardy
uvedené v tomto Kodexu chování dodavatele a jeho přílohách. To zahrnuje veškeré činnosti
dodavatele v tuzemsku i v zahraničí, zejména všechny procesy od těžby surovin až po dodávku
produktů nebo poskytování jiných služeb.

1.2

Dodavatel se zavazuje vůči společnosti Rheinmetall chránit a dodržovat lidská práva a chráněné
zdroje životního prostředí uvedené v příloze I. Toto dodržování je vyžadováno nejen od
samotných dodavatelů společnosti Rheinmetall, ale také v rámci jejich dodavatelského řetězce.

1.3

Dodavatel se dále zavazuje vůči společnosti Rheinmetall chránit a dodržovat ostatní standardy
společnosti Rheinmetall uvedené v příloze II.

1.4

Společnost Rheinmetall provádí pravidelné analýzy rizik ve vztahu k dodavateli v souladu s
požadavky zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci („LkSG“). Pokud z toho pro
dodavatele vyplývají další očekávání, např. v důsledku zvýšeného rizika, aby bylo možné
dosáhnout ochranných cílů LkSG, společnost Rheinmetall o tom musí dodavatele písemně
informovat. Dodavatel pak musí tato dodatečná očekávání splnit v přiměřené lhůtě od obdržení
oznámení a jejich splnění zpravidla prokázat do jednoho roku. Předchozí věty tohoto odstavce
se použijí odpovídajícím způsobem, pokud společnost Rheinmetall upraví Kodex chování
dodavatele v rozsahu nezbytném pro zajištění dostatečné požadované úrovně ochrany v rámci
dodavatelského řetězce s ohledem na standardy společnosti Rheinmetall. Úprava je nutná
zejména tehdy, pokud je to potřebné pro dodržení specifikací LkSG nebo pokud společnost
Rheinmetall zjistila příslušný požadavek na úpravu na základě nových zjištění nebo vyhodnocení
vycházejících z analýzy rizik vyžadované zákonem.

2.

Povinnosti dodavatele vůči jeho přímým a nepřímým dodavatelům

2.1

Dodavatel se vůči společnosti Rheinmetall zavazuje přijmout následující opatření, pokud jde o
začlenění a předávání standardů společnosti Rheinmetall v rámci svého dodavatelského řetězce,
zejména svým vlastním dodavatelům (včetně poskytovatelů služeb):

2.2

Dodavatel přijme ustanovení tohoto Kodexu chování dodavatele a předá je v rámci
dodavatelského řetězce svým smluvním partnerům. To znamená, že
a)

dodavatel zakládá obchodní vztahy se svými dodavateli na standardech společnosti
Rheinmetall a zejména je zavazuje k jejich dodržování;

b)

dodavatel se také snaží zajistit dodržování standardů společnosti Rheinmetall, pokud je to
možné – např. tím, že se se svými dodavateli dohodne na převodních doložkách – i ve
vztahu k nepřímým dodavatelům;
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c)

dodavatel identifikuje rizika v souladu se standardy společnosti Rheinmetall v rámci
dodavatelského řetězce prostřednictvím pravidelných a ad hoc analýz rizik (v případě
změny rizikové situace, např. v případě změny politické situace týkající se jeho dodavatelů)
a přijímá vhodná opatření k předcházení nebo eliminaci takových rizik nebo možných
porušení standardů společnosti Rheinmetall. To také zejména znamená, že v případě
podezření na porušení Kodexu a za účelem ochrany dodavatelských řetězců se zvýšenými
riziky dodavatel neprodleně informuje společnost Rheinmetall o zjištěných porušeních
Kodexu a rizicích, jakož i o přijatých opatřeních, a společně se společností Rheinmetall
stanoví opatření k okamžitému a trvalému odstranění rizik možného narušení chráněných
zdrojů v rámci dodavatelského řetězce, a že

d)

dodavatel se v případě potřeby a v přiměřeném rozsahu dohodne se svými dodavateli na
právech na audit a na přístupu k informacím, které dodavateli umožní přiměřeně a účinně
sledovat dodržování výše uvedené povinnosti přímými dodavateli.

3.

Povinnosti dodavatele v souvislosti s informacemi

3.1

Dodavatel je povinen písemně informovat společnost Rheinmetall v jednotlivých případech
a/nebo na její žádost, jinak každé dva roky, aniž by o to byl požádán, o plnění svých povinností
podle tohoto Kodexu chování dodavatele v předchozím vykazovaném období.

3.2

Dodavatel je povinen písemně informovat společnost Rheinmetall o významných událostech,
zejména o porušení, důvodných podezřeních a potížích při dodržování tohoto Kodexu chování
dodavatele a při řešení standardů společnosti Rheinmetall v dodavatelském řetězci
bezprostředně poté, co se o nich dozví. To lze učinit přímo s odpovědným kupujícím nebo
otevřeně/anonymně prostřednictvím zavedených kanálů pro podávání stížností a oznamování
(viz také bod 6.2). V oznámení musí být respektovány oprávněné zájmy dodavatele, jakož i práva
zaměstnanců, zejména ochrana osobních údajů a ochrana obchodního tajemství. To platí i pro
případy porušení Kodexu třetími stranami, které dodavatel využívá (např. dodavateli nebo
subdodavateli).

3.3

Dodavatel na požádání neprodleně poskytne společnosti Rheinmetall veškeré nezbytné písemné
informace, které společnost Rheinmetall oprávněně požaduje nebo oprávněně nárokuje za
účelem ověření dodržování standardů společnosti Rheinmetall v dodavatelském řetězci a
ověření plnění povinností dodavatele z nich vyplývajících. V této souvislosti společnost
Rheinmetall náležitě zohlední oprávněné obchodní zájmy dodavatele, jakož i aspekty ochrany
osobních údajů.

4.

Audit v prostorách dodavatele

4.1

Pokud je to vhodné, může společnost Rheinmetall pravidelně kontrolovat dodavatele z hlediska
dodržování povinností podle tohoto Kodexu chování dodavatele, a to nejméně jednou ročně a v
případě potřeby i vícekrát ročně.

4.2

Audit musí být proveden v obvyklé pracovní době dodavatele a nemusí být ze strany společnosti
Rheinmetall předem oznámen za účelem účinné kontroly.
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4.3

Dodavatel umožní společnosti Rheinmetall přístup ke všem dokumentům, obchodním oblastem
a prostorám důležitým pro audit a během auditu bude se společností Rheinmetall co nejlépe
spolupracovat. Během auditu společnost Rheinmetall náležitě zohlední oprávněné obchodní
zájmy dodavatele, jakož i aspekty ochrany osobních údajů. Kromě toho je společnost
Rheinmetall povinna zachovávat mlčenlivost o předmětu a výsledcích auditu ve vztahu ke třetím
stranám v rámci příslušných zákonných ustanovení.

4.4

Společnost Rheinmetall je oprávněna nechat provést audit třetí stranou a musí chránit
oprávněné obchodní zájmy dodavatele a chránit aspekty ochrany osobních údajů, např.
uzavřením příslušných dohod o důvěrnosti se společností třetí strany.

5.

Všeobecná povinnost spolupráce dodavatele

5.1

Dodavatel se zavazuje spolupracovat se společností Rheinmetall na nápravě porušení standardů
společnosti Rheinmetall a zajistit splnění své povinnosti dodržovat standardy společnosti
Rheinmetall ve své vlastní oblasti podnikání a s náležitou péčí zajistit co nejlepší dodržování
standardů společnosti Rheinmetall v rámci svého dodavatelského řetězce.

5.2

Na žádost společnosti Rheinmetall je dodavatel povinen se každoročně nebo při zvláštních
příležitostech zúčastnit s příslušným počtem a skupinou zaměstnanců školení poskytovaných
společností Rheinmetall nebo externími třetími stranami, která budou pro dodavatele bezplatná
a která slouží k prevenci porušování standardů společnosti Rheinmetall. Tato povinnost neplatí,
pokud dodavatel předložením příslušné dokumentace prokáže, že dostatečně proškolil
odpovídající počet a odpovídající skupinu zaměstnanců, pokud jde o obsah, který je rovnocenný
školení nabízenému společností Rheinmetall.

6.

Mechanismus podávání stížností

6.1

Dodavatel je povinen aktivně objasňovat případy podezření na porušení standardů společnosti
Rheinmetall a bezvýhradně spolupracovat se společností Rheinmetall. Společnost Rheinmetall
si vyhrazuje právo vyžádat si informace o příslušných skutečnostech v případě podezření na
porušení Kodexu (např. v případě negativních zpráv v médiích).

6.2

Dodavatel je povinen nahlásit společnosti Rheinmetall – v případě potřeby i anonymně – jakékoli
porušení pravidel a standardů tohoto Kodexu chování dodavatele, kterého se dopustí třetí
strana nebo zaměstnanec nebo zástupce společnosti Rheinmetall a které se týká jeho vlastní
oblasti podnikání nebo dodavatelského řetězce společnosti Rheinmetall, a to prostřednictvím
webu https://rheinmetall.integrityline.org/.

6.3

Dodavatel je povinen informovat své zaměstnance a dodavatele o dostupnosti a anonymní
použitelnosti mechanismu pro podávání stížností společnosti Rheinmetall a požádat je o předání
informací do systému pro oznamovatele v rámci dodavatelského řetězce.

6.4

Dodavatel zaručuje, že v souvislosti se zpracováním těchto informací nepodnikne vůči
oznamovateli žádná nepříznivá opatření ani jej nepotrestá.
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7.

Právní důsledky porušení Kodexu ze strany dodavatele

7.1

Pokud dodavatel poruší své povinnosti vyplývající z tohoto Kodexu chování dodavatele nebo
pokud takové porušení bezprostředně hrozí, musí být neprodleně přijata přiměřená nápravná
opatření k zajištění plnění jeho povinností, k prevenci, ukončení nebo minimalizaci rozsahu
takového porušení.

7.2

Pokud je to možné, musí společnost Rheinmetall nejprve poskytnout dodavateli možnost, aby
ve spolupráci se společností Rheinmetall neprodleně stanovil závazný plán lhůt k odvrácení,
ukončení nebo minimalizaci daného porušení nebo rizika.

7.3

Pokud je stanovení takového plánu lhůt zjevně nevhodné pro prevenci, ukončení nebo
minimalizaci porušení Kodexu nebo rizika, nebo pokud takový plán lhůt není dodavatelem
neprodleně stanoven, nebo pokud realizace plánu lhůt selže, může společnost Rheinmetall
pozastavit obchodní vztah, dokud dodavatel porušení Kodexu neukončí.

7.4

Každá ze smluvních stran má rovněž právo ukončit smluvní vztah s okamžitou platností s
uvedením důvodu, pokud jsou splněny zákonné podmínky, tj. pokud nelze očekávat, že by
strana, která smluvní vztah ukončuje, pokračovala ve smluvním vztahu do dalšího řádného
termínu ukončení. Z hlediska společnosti Rheinmetall existuje kvalifikovaný důvod zejména
tehdy, pokud
a) dodavatel poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo takové porušení ze strany
dodavatele bezprostředně hrozí; a
dodavatel i přes upozornění společnosti Rheinmetall a uplynutí přiměřené lhůty ke splnění
svých povinností nepřijme vhodná nápravná opatření k tomu, aby porušení zabránil, ukončil
je nebo minimalizoval jeho rozsah; a
porušení povinnosti je podstatné nebo se týká značného počtu případů;
b) dodavatel i přes upozornění společnosti Rheinmetall a uplynutí přiměřené lhůty
nespolupracuje při přípravě harmonogramu termínů nebo jakýmkoli způsobem odmítne
spolupráci;
c) dodavatel z důvodů, za které je odpovědný, nesplní základní specifikace časového
harmonogramu navzdory upomínce společnosti Rheinmetall a uplynutí přiměřené lhůty
nebo odmítne jakýmkoli způsobem spolupracovat;
d) vzhledem k závažnosti porušení povinností ze strany dodavatele je pokračování smluvního
vztahu pro společnost Rheinmetall nepřiměřené; nepřiměřenost může existovat zejména z
důvodu opakovaných nebo úmyslných porušení, z důvodu závažnosti nebo četnosti porušení
a může také vyplývat ze skutečnosti, že se porušení povinností dopouštějí přímí nebo
nepřímí subdodavatelé dodavatele, přičemž v přiměřené lhůtě nedojde k nápravě.

7.5

Společnost Rheinmetall má kromě práva na náhradu škody také nárok na odškodnění za všechny
následky vyplývající z porušení tohoto Kodexu chování dodavatele, za které je dodavatel
odpovědný, zejména za pokuty a penále, jakož i za nároky třetích stran nebo úřadů.
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8.

Aktuální znění Kodexu chování dodavatele
Kodex chování dodavatele je k dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti
Rheinmetall (www.rheinmetall.com) v aktuálně platné verzi.

***
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