Kodex chování pro obchodní partnery
Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Str. 21–25, 42349 Wuppertal, Německo, mateřská společnost, a její dceřinná
společnost Wera Werk s.r.o., Nádražní 1403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Česká republika (dále „Wera“),
jako středně velké firmy vědomé si kvality a hodnot kladou velký důraz na zodpovědné a dlouhodobé vytváření
hodnot a dodržování všech národních a mezinárodních právních předpisů. Rovněž u nákupních činností dbá
společnost Wera nejen na procesní, ekonomická a technická kritéria, ale i na společenské a ekologické aspekty
jako lidská práva, pracovní podmínky a ochranu životního prostředí. Společnost Wera očekává od svých
obchodních partnerů, že v národní i mezinárodní souvislosti se surovinami, zbožím a službami uplatňují při všech
obchodních procesech udržitelné postupy, ochranu životního prostředí, spravedlivé zacházení se zaměstnanci a
dodržování ochrany zdraví a bezpečnosti práce.
Dále společnost Wera dbá na prevenci korupce a očekává od obchodních partnerů korektní jednání v obchodní
sféře. K tomu patří kromě dodržování ustanovení antimonopolního práva a práva hospodářské soutěže především
dodržování předpisů zodpovědného vedení společnosti („Corporate Governance“) a také předpisy pro předcházení
úplatkářství, nezákonného převádění peněz („praní peněz“) a korupce. Společnost Wera nezavazuje pouze vlastní
zaměstnance k dodržování všech platných předpisů a etických zásad, které jsou obsažené v tomto „Kodexu
chování pro obchodní partnery společnosti Wera“, ale předpokládá, že všichni obchodní partneři a jejich přidružené
společnosti (pod pojmem „přidružené společnosti“ se ve smyslu tohoto prohlášení rozumí takové společnosti, které
vlastní přímo či nepřímo minimálně 50% podíl na hlasovacích právech jiné společnosti) dodržují důležité standardy
v následujících oblastech:
Všeobecně
Společnost Wera od svých obchodních partnerů vyžaduje, aby jejich aktivity odpovídaly vždy platným národním
zákonům, principům iniciativy „United Nations Global Compact“ a tomuto „Kodexu chování pro obchodní partnery
společnosti Wera.“ Společnost Wera očekává, že všichni obchodní partneři zavedou vhodné procesy, které
podporují dodržování platných zákonů v jejich společnosti a neustálé zlepšování ve vztahu k zásadám a
požadavkům „Kodexu chování pro obchodní partnery společnosti Wera.“ Dále společnost Wera od svých
obchodních partnerů požaduje, aby zajistili, že jejich přidružené společnosti rovněž uznávají a dodržují všechny
zde uvedené zásady a požadavky.
Společnost Wera rovněž požaduje, aby obchodní rozhodnutí partnerů nebyla zaměřená pouze na krátkodobý
úspěch firmy, ale aby se soustředili na dlouhodobé cíle. Využití zdrojů (suroviny, zaměstnanci, energie atd.) by
mělo být co nejšetrnější, aby firemní jednání snižovalo negativní dopady.
Odkazy:
▪
Iniciativa Global Compact OSN
https://www.globalcompact.de/ueber-uns/united-nations-global-compact
▪
International Organisation for Standardization (ISO)
www.iso.org
Ochrana životního prostředí
Společnost Wera předpokládá, že její obchodní partneři již dodržují platné národní zákony, ustanovení a standardy
týkající se životního prostředí. Dále předpokládá, že vytváří a využívají systém managementu životního prostředí
dle velikosti jejich společnosti (např. dle ISO 14001), aby minimalizovali zatížení životního prostředí a jeho
ohrožování a zlepšovali ochranu životního prostředí během každodenního provozu.
Bezpečnost výrobků
Společnost Wera vyžaduje, aby její obchodní partneři dbali na aktuálně platné předpisy týkající se bezpečnosti
výrobků.
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Zaměstnanci, ochrana zdraví a bezpečnost práce
Společnost Wera vyžaduje, aby její obchodní partneři dodržovali základní práva zaměstnanců vyplývající z
aktuálně platné národní legislativy. Dále obchodní partneři společnosti Wera uznávají a používají základní pracovní
normy Mezinárodní organizace práce (ILO) s přihlédnutím k zákonům a právním formám platným v různých zemích
a místech.
Společnost Wera vyžaduje, aby její obchodní partneři zakazovali a vyvarovali se jakémukoliv druhu dětské práce
ve svých společnostech. Pokud národní zákony nebo ustanovení dovolují dětem mezi 13 a 15 lety vykonávat lehkou
práci, nesmí být toto umožněno, pokud je tímto ohrožena povinná školní docházka nebo vzdělávání nebo zdraví a
vývoj nezletilého.
Obchodní partneři společnosti Wera se zavazují zamezit jakékoliv diskriminaci při přijímání zaměstnanců a při
podporování nebo poskytování dalšího vzdělávání. Je nutné podporovat rovnost příležitostí a rovné zacházení.
Žádný ze zaměstnanců nesmí být znevýhodněn na základě svého pohlaví, věku, barvy kůže, kultury, etnického
původu, sexuální orientace, postižení, náboženského vyznání nebo praxe nebo světonázoru.
Ve společnosti obchodního partnera společnosti Wera nesmí docházet k nucené práci.
Společnost Wera vyžaduje, aby její obchodní partneři respektovali v souladu s národní legislativou práva
zaměstnanců na svobodu sdružování se, tzn. právo na zastupování zaměstnanců nebo kolektivní jednání.
Obchodní partneři společnosti Wera se zavazují dodržovat aktuálně platnou národní legislativu odměňování a
pracovní doby. Tento závazek zahrnuje rovněž dodržování dohodnutých kolektivních smluv a zákonem dané
minimální mzdy.
Obchodní partneři společnosti Wera se zavazují dodržovat aktuálně platnou národní legislativu ochrany zdraví a
bezpečnosti práce. Dále očekáváme, že všichni obchodní partneři v rámci mezinárodní legislativy vytváří a
využívají systém managementu bezpečnosti práce dle velikosti společnosti dodavatele (např. dle ISO 45001). To
zahrnuje jednak zamezení skutečným a potenciálním pracovním rizikům a také školení zaměstnanců, aby se co
nejvíce vyvarovali nehodám a nemocem z povolání.
Odkazy:
▪
Všeobecná deklarace lidských práv
▪
Mezinárodní pracovní standardy (ILO)
▪
ISO 45001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Jednání v obchodní sféře
Obchodní partneři společnosti Wera se zavazují, že nebudou tolerovat jakoukoliv formu korupce a úplatkářství a
zavazují se zajišťovat ve svých společnostech dodržování úmluv OSN a Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj (OECD) pro boj s korupcí a dále příslušných antikorupčních zákonů. Především jsou všichni obchodní
partneři povinni zajistit, aby jejich zaměstnanci, subdodavatelé a zástupci nenabízeli, neslibovali nebo
neposkytovali žádné výhody zaměstnancům společnosti Wera nebo jejich blízkým osobám s cílem získat zakázku
nebo jinou výhodu v obchodním styku.
Společnost Wera má za to, že její obchodní partneři nezneužívají pozvání a darů k ovlivňování. Pozvání a dary
zaměstnancům společnosti Wera nebo jejich blízkým osobám mohou být poskytnuty pouze tehdy, pokud jsou
příležitost a rozsah přiměřené, tzn. jsou menší hodnoty a lze je považovat za vyjádření všeobecně uznávané
obchodní praxe. Stejně tak nebudou obchodní partneři vyžadovat žádné nepřiměřené výhody od zaměstnanců
společnosti Wera.
Společnost Wera očekává vyvarování se střetu zájmů. Obchodní partneři se mohou rozhodovat – ve vztahu ke
své obchodní činnosti se společností Wera – pouze na základě věcných kritérií. Střetu zájmů se soukromými zájmy
nebo dalšími obchodními nebo jinými aktivitami, i příbuzných nebo jinak blízkých osob nebo organizací, je nutné se
vyvarovat již v počátku.
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Společnost Wera očekává, že její obchodní partneři podporují svobodnou a spravedlivou hospodářskou soutěž
tím, že v ní vždy jednají korektně a dodržují platné antimonopolní zákony. Obchodní partneři se neúčastní dohod
s konkurenty v rozporu s antimonopolním zákonem ani nezneužívají možného dominantního postavení na trhu.
Obchodní partneři se zavazují dodržovat příslušné zákonné předpisy pro prevenci praní peněz a neúčastnit se
takových aktivit.
Platnost pro vlastní obchodní vztahy obchodních partnerů
Obchodní partneři společnosti Wera se zavazují oznámit svým subdodavatelům všechny zde uvedené zásady a
požadavky a při jejich výběru je rovněž zohledňovat. Obchodní partneři podporují své subdodavatele v dodržování
popsaných standardů týkající se lidských práv, pracovních podmínek, prevence korupce a ochrany životního
prostředí v rámci plnění svých smluvních závazků.
Dodržování „Kodexu chování pro obchodní partnery společnosti Wera“
Dodržování zásad a požadavků z tohoto „Kodexu chování pro obchodní partnery společnosti Wera“ našimi
obchodními partnery bude pravidelně kontrolováno samotnými obchodními partnery. Dále mohou být po dohodě
s obchodním partnerem provedeny namátkové kontroly společností Wera nebo jí pověřenou třetí stranou dle
velikosti společnosti konkrétního obchodního partnera.
Pokud existuje důvodné podezření, že zásady a požadavky tohoto „Kodexu chování pro obchodní partnery
společnosti Wera“ nejsou dodržovány, je společnost Wera oprávněna vyžádat si zprávu o těchto skutečnostech
(např. v případě negativní zprávy v médiích).
Jakékoliv porušení požadavků uvedených v tomto „Kodexu chování pro obchodní partnery společnosti Wera“ je
chápáno jako závažné narušení smluvních vztahů mezi obchodním partnerem a společností Wera. Společnost
Wera má právo vypovědět jednotlivé nebo všechny smluvní vztahy s obchodními partnery, kteří tento „Kodex
chování pro obchodní partnery společnosti Wera“ prokazatelně nedodržují nebo neusilují o zlepšení a jeho realizaci,
ačkoliv zde společnost Wera stanovila přiměřenou lhůtu, a to výjimečně bez výpovědní lhůty.

Následujícím podpisem potvrzujeme seznámení se s tímto dokumentem a zaručujeme odpovídající používání:

______________________
Smluvní partner
(Název společnosti a jméno podepisující se osoby tiskacím písmem)

______________________
Podpis / datum

Razítko
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