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Skupina NSG 

Kodex chování dodavatele 
Úvod 

Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu 

podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG, získala 

v celém světě nejlepší pověst.  

Standardy, které očekáváme od našich zaměstnanců, jsou stanoveny v Kodexu chování 

skupiny NSG. Tento Kodex chování dodavatele stanovuje chování, procesy a postupy, které 

očekáváme od našich dodavatelů. 

Kdekoli je to možné, definuje Kodex korektní a rozumný přístup k podnikání, přičemž 

začleňuje všechny relevantní právní požadavky. 

Aby mohli dodavatelé poskytovat materiály nebo služby skupině NSG, musí se všichni řídit 

tímto Kodexem chování a všemi platnými zákony a předpisy. Dále se očekává, že všichni 

dodavatelé vyhoví přiměřeným žádostem skupiny NSG o informace nezbytné k prokázání 

souladu s tímto Kodexem. 

Řádná správa 

Etické chování je nedílnou součástí všeho, co děláme. Uplatňování přísných standardů k 

zamezení rizik souvisejících s úplatkářstvím a korupcí je základním předpokladem našich 

trvalých úspěchů. 

Naši dodavatelé musí být při každodenní práci a jednání se zákazníky, dodavateli a dalšími 

lidmi, se kterými spolupracují, nestranní a spravedliví, bez podvodů a nepoctivostí. Všichni 

dodavatelé musí přijmout osobní odpovědnost za to, že se chovají profesionálně, eticky, 

čestně a korektně. 

 Od všech našich dodavatelů očekáváme: 

 Zákaz jakýchkoliv činností, které falšují nebo narušují volnou hospodářskou soutěž či 

přístup na trh, nebo porušují platné zákonné předpisy o hospodářské soutěži. 

 Zamezení nabízení, slibování nebo poskytování úplatku a požadování úplatku, 

souhlasu s jeho přijetím nebo přijetí úplatku osobou, se kterou se dodavatel stýká. 

 Okamžité informování skupiny NSG, jestliže se dozví, že některý z ředitelů, vedoucích 

pracovníků nebo zaměstnanců dodavatele jedná v postavení veřejného činitele, 

pokud by to mohlo být relevantní pro jejich vztah se skupinou NSG. 

 Okamžité informování skupiny NSG, jestliže se dozví, že některý z ředitelů, vedoucích 

pracovníků nebo zaměstnanců dodavatele má vztah s některým zaměstnancem 

skupiny NSG, jenž by mohl vést ke střetu zájmů. 

 Uplatňování a dodržování Kodexu chování zaměstnance.  

Společenská odpovědnost 

Jakožto významná mezinárodní společnost máme silné vztahy s našimi zaměstnanci, 

společenstvími, ve kterých působíme, a mnoha dalšími partnery v našem podnikání na celém 



Kodex chování dodavatele skupiny NSG 

 

2 
 

světě. Proto bereme společenskou odpovědnost naší firmy vážně a uznáváme mezinárodně 

vyhlášená lidská práva. 

Jako minimální požadavek se všichni dodavatelé musí řídit Pracovními normami Mezinárodní 

organizace práce. 

To znamená, že dodavatelé musí usilovat o to, aby byly používány standardy zaměstnání, 

které podporují prosazování lidských práv. V oblasti přijímání, povyšování, překládání na jiné 

místo, propouštění a dalších činností souvisejících se zaměstnáním by neměla existovat 

žádná diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, vyznání, národnosti, věku, sňatku nebo 

registrovaného partnerství, těhotenství a mateřství, pohlaví, změny pohlaví, sexuální 

orientace, náboženství či víry, etnického či národnostního původu, handicapu, členství v 

odborech, politické příslušnosti nebo jiného stavu chráněného zákonem. 

Musí být dodržovány místní zákony upravující diskriminaci na základě věku. Za žádných 

okolností nebude tolerováno špatné zacházení, obtěžování a zastrašování a stejně tak ani 

odplata nebo nátlak na člověka, který takové obtěžování oznámil.  

Skupina NSG nebude z humanitárních důvodů vědomě používat suroviny, jako například cín, 

wolfram, zlato nebo tantal, těžené v oblastech, v nichž probíhá ozbrojený konflikt.  

Od všech našich dodavatelů očekáváme, že: 

 minimalizací příčin rizik vlastních pracovnímu prostředí v rozumně proveditelné míře 

budou zajišťovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí. 

 budou minimalizovat riziko vystavení se škodlivým materiálům, přístrojům nebo 

činnostem. 

 budou uplatňovat a dodržovat efektivní bezpečnostní strategii. 

 budou respektovat národní zákonné předpisy o pracovní době. skupina NSG nebude 

spolupracovat s dodavateli, kteří uplatňují nebo podporují nucenou práci. nebudou 

zaměstnávány osoby mladší 15 let, nebo staršího věku, pokud je to definováno 

zákonem. 

 budou dodržovat místní zásady NSG pro ochranu zdraví a bezpečnosti včetně zásad 

týkajících se zneužívání alkoholu a drog při práci v prostorách NSG nebo při jejich 

návštěvě. 

Odpovědnost vůči životnímu prostředí 

Skupina NSG se plně zavázala k zachovávání udržitelného životního prostředí. Naše strategie 

vyzdvihují jedinečný způsob, kterým naše výrobky mohou přispět k řešení klimatické změny 

a problémů, jimž čelíme při zlepšování využívání energie a řízení zdrojů. V souladu s naší 

Strategií udržitelnosti bude skupina NSG se svými dodavateli a státními úřady, regulatorními 

orgány, vědeckou veřejností a případně jinými relevantními partnery u podniků a veřejnosti 

vytvářet a prosazovat praxi vedoucí ke společnému cíli – udržitelnému rozvoji. 

Naši dodavatelé tedy musí rovněž chápat zásadní důležitost své role při snižování vlivu na 

životní prostředí. 
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Očekáváme, že naši dodavatelé se trvalým usilováním o dosažení nejlepších postupů 

ochrany životního prostředí budou podílet na vytváření prosperující a udržitelné budoucnosti. 

Od všech našich dodavatelů očekáváme: 

 Dodržování příslušných zákonů na ochranu životního prostředí. 

 Vlastnění strategie týkající se životního prostředí, která je úměrná riziku životního 

prostředí jejich podnikání. 

 Spravování nebezpečných materiálů v souladu s příslušnými zákony, nařízeními a 

standardy a také interními pravidly a postupy. Dodavatelé musí usilovat o to, aby 

všemožnými opatřeními zabránili požáru, výbuchu, úniku nebezpečných látek a 

dalším velkým haváriím, které mohou způsobit závažná zranění svým vlastním 

zaměstnancům a škody okolnímu majetku, veřejnosti a životnímu prostředí. 

 Takový postup, aby každý podnik a každé zařízení byly provozovány způsobem, který 

minimalizuje dopad na životní prostředí. 

 Školení zaměstnanců a poskytování nutných zdrojů, aby byli informováni o své 

osobní odpovědnosti vůči životnímu prostředí za účelem jeho ochrany. 

Naši dodavatelé musí udržovat stejné standardy s ohledem na své dodavatele a 

subdodavatele a musí být schopni poskytnout důkazy, pokud to bude vyžadováno. 

Řízení rizik 

Rozsah našeho podnikání vnáší do našich obchodních činností potenciální rizika, která 

vyžadují účinné řízení rizik. Riziko řídíme zodpovědně, abychom splnili jak naše závazky vůči 

našim zaměstnancům, tak i akcionářům. 

Očekáváme, že naši dodavatelé prokážou zodpovědný přístup k rizikům a že budou naopak 

očekávat totéž od svých vlastních dodavatelů. 

Od všech našich dodavatelů očekáváme, že: 

 svůj podnik provozují odpovědně a rozvážně, aby minimalizovali riziko finančního 

krachu. 

 budou skupinu NSG informovat o veškerých problémech a vývoji, které podstatně 

zvyšují stupeň rizika v dodavatelském řetězci. 

 dodržují vlastní proces hodnocení rizik. 

Rozvoj dodavatele 

Skupina NSG bude dodavatele srovnávat se svými očekáváními. Obojí během a po procesu 

výběru s použitím řady Klíčových indikátorů výkonnosti (KIV), které budou používány jako 

nástroj pro řízení stálého zlepšování. 

Budeme očekávat, že naši dodavatelé nebudou pouze pracovat v souladu s dnešními 

očekáváními, ale že si budou vědomi a budou se již připravovat na zítřejší předpokládané 

požadavky skupiny NSG, jejích zákazníků nebo státem řízené legislativy cílené na průběžné 

zlepšování lidské spokojenosti a životního prostředí, ve kterém žijí. 
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Skupina NSG bude spolupracovat s dodavateli, aby rozvinula tyto iniciativy nebo zlepšila 

existující řešení, která také pokryjí oblasti technické inovace a provozního prostředí. 
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