
Lidé   
Společnost Synthomer se plně zavazuje zajišťovat 
spravedlivé, slušné a zdvořilé zacházení se svými 
zaměstnanci a všemi svými partnery a totéž očekáváme  
od našich dodavatelů.  

Jako dodavatel společnosti Synthomer musíte:
   Zavázat se k udržování inkluzivního pracoviště bez 
obtěžování a diskriminace na základě postavení osoby, 
jako je rasa, věk, pohlaví, sexuální orientace, postižení, 
víra nebo jakýkoli jiný faktor chráněný zákonem. 

   Netolerovat sexuální obtěžování, zastrašování, 
nepřátelské nebo hrubé chování na pracovišti a 
zabraňovat nepřátelskému nebo zastrašujícímu 
chování a hlásit veškeré případy urážení na pracovišti  
v areálech společnosti Synthomer. 

   Zajistit, že přítomnost každého zaměstnance bude 
dobrovolná. To konkrétně zakazuje všechny formy 
vězeňské práce, nesvobodné práce, otrocké práce 
nebo jiné formy nucené práce nebo obchodování s 
lidmi. Dodavatel nesmí tolerovat nebo se podílet na 
nezákonném zaměstnávání nebo vykořisťování dětí  
na pracovišti. 

   Uznávat svobodu zaměstnanců založit nebo vstoupit 
do organizace dle jejich vlastního výběru a nebránit 
zaměstnancům do takových organizací vstoupit a 
kolektivně vyjednávat. 

   Usilovat o naplnění očekávání kladených na podnik, 
aby respektoval Obecné zásady OSN v oblasti 
podnikání a lidských práv.

Na úvod
Tento Kodex chování dodavatele je součástí způsobu 
podnikání společnosti Synthomer. Odráží způsob, 
jak spolupracujeme mezi sebou navzájem a s našimi 
partnery. Je příkladem našeho přesvědčení a hodnot 
rozmanité a otevřené kultury a zodpovědné a udržitelné 
práce. Je to dokument zásad, jenž je napsaný pro naše 
dodavatele a z jejich perspektivy a rozvádí náš Kodex 
chování, naše Základní hodnoty a Strategii a zásady 
udržitelných nákupů. Společnost Synthomer bude 
obchodovat pouze se zodpovědnými dodavateli, kteří 
dodržují tento Kodex chování dodavatele nebo své vlastní 
kodexy nebo zásady stanovující ekvivalentní standardy.
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Bezpečnost, ochrana zdraví a  
životního prostředí  
Společnost Synthomer vyrábí speciální chemikálie za 
pomoci rozsáhlých a komplexních výrobních procesů,  
při nichž spotřebovává nebezpečné suroviny. V důsledku 
toho dodržujeme v rámci celého podniku nejvyšší 
standardy bezpečnosti, ochrany zdraví a životního 
prostředí a totéž očekáváme od našich dodavatelů.  

Jako dodavatel společnosti Synthomer musíte: 

   Vždy dodržovat a řídit se zásadami bezpečnosti, 
ochrany zdraví a životního prostředí a 10 zlatými 
pravidly společnosti Synthomer, pokud se nacházíte  
v areálech společnosti Synthomer. 

   Zavázat se k dodržování nejvyšších standardů ochrany 
zdraví a bezpečnosti. 

   Efektivně spolupracovat se společností Synthomer a/
nebo místními regulačními orgány, aby bylo zajištěno 
dodržování všech právních předpisů v oblasti ochrany 
zdraví a bezpečnosti. 

   Pomáhat společnosti Synthomer minimalizovat její 
dopady na životní prostředí, které vznikají našimi 
činnostmi, a snižovat spotřebu zdrojů. 

Tento Kodex chování dodavatele byl zaveden jako 
praktický návod, který má informovat a pomoci našim 
dodavatelům chránit naši pověst a prosazovat naše 
hodnoty, což následně pomůže také chránit pověst našich 
dodavatelů. Pokud si nejste jisti, jak se na vás některý 
aspekt vztahuje, požádejte prosím o pomoc a se svými 
obavami se obraťte na svůj obchodní kontakt společnosti 
Synthomer.
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Podnikání   
Společnost Synthomer vyžaduje, aby se naši 
dodavatelé řídili všemi platnými místními, regionálními a 
mezinárodními zákony, předpisy a normami na trzích, kde 
působí. V důsledku toho musíme velmi pečlivě vybírat 
dodavatele, se kterými spolupracujeme, abychom zajistili, 
že budou sdílet náš závazek podnikat legálně a eticky.

Jako dodavatel společnosti Synthomer musíte: 

   Nepodílet se na žádném druhu korupce, daňových 
úniků nebo úplatkářství.

   Nepodílet se na praktikách potlačujících konkurenci, 
jako je fixace cen, rozdělování trhu nebo zneužívání 
dominantního postavení.

   Používat majetek a informace společnosti Synthomer 
pouze k obchodním účelům a chránit utajení informací 
společnosti Synthomer, které jsou důvěrné a/nebo 
obchodně citlivé, a zveřejnit je pouze v případě, kdy  
k tomu máte oprávnění, a pouze vhodným způsobem.

   Zajistit, že nemáte obchodní vztahy s organizacemi, 
jednotlivci nebo zeměmi, na které se vztahují sankce.

Audit a vypovězení smluv  
Společnost Synthomer může čas od času požádat o 
přístup do zařízení našich dodavatelů za účelem kontroly 
dodržování tohoto Kodexu chování dodavatele. Pokud 
dodavatelé nedodržují tento Kodex chování dodavatele, 
společnost Synthomer může požadovat, aby dodavatelé 
zavedli plán nápravných kroků na odstranění jakékoli 
neshody. Pokud takovou neshodu nelze odstranit nebo  
v případech závažného nebo trvalého nedodržování, 
může společnost Synthomer obchodní vztah ukončit. 

Tento Kodex chování dodavatele doplňuje povinnosti 
dodavatele, které jsou stanoveny v jakýchkoli písemných 
dohodách mezi společností Synthomer a dodavatelem 
(včetně těch, jenž jsou uvedeny ve standardních 
nákupních podmínkách společnosti Synthomer, které jsou 
k dispozici na adrese www.synthomer.com/tc, do té 
míry, v jaké se uplatňují).
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