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Úvod.
Společnost Bühler je globálně působící švýcarský rodinný
podnik, jehož hlavním cílem je udržitelnost. Naší vizí jsou „Inovace pro lepší svět“ a snažíme se být přínosem pro celosvětové odvětví výživy a mobility šetrné k životnímu prostředí.
Etická a společenská odpovědnost a odpovědnost vůči životnímu prostředí je neoddělitelnou součástí naší dlouhodobé obchodní strategie.

před ekonomickým vykořisťováním a před prováděním prací,
jež mohou být nebezpečné, mohou mít negativní vliv na vzdělávání dítěte nebo na jeho zdraví a vývoj.
V souladu s úmluvou č. 138 je minimální věk pro zaměstnání
15 let, případně 14 let v zemích specifikovaných článkem 2.4
úmluvy. Minimální věk pro rizikovou práci je ve všech zemích
18 let.

Společnost Bühler očekává od všech svých dodavatelů a jejich dodavatelů, že budou dodržovat příslušné vnitrostátní i
mezinárodní právní předpisy a nařízení, stejně jako ustanovení
tohoto dodavatelského etického kodexu.

Rovnoprávnost a férové zacházení
Odmítáme všechny formy nespravedlivého a diskriminujícího
zacházení. V souladu s úmluvou MOP č. 111 musí dodavatel
zajistit, že na žádném pracovišti nedochází k žádné formě diskriminace. Není tolerováno psychické, fyzické, sexuální ani
verbální obtěžování.

Opatření tohoto kodexu se zakládají na zásadách mezinárodních norem, jako jsou např. směrnice OECD pro nadnárodní
společnosti, obecné zásady Organizace spojených národů v
oblasti podnikání a lidských práv, základní úmluvy Mezinárodní
organizace práce (MOP) a principy UN Global Compact.

Svoboda sdružování a kolektivního vyjednávání
V souladu s úmluvou MOP č. 87 a č. 98 se dodavatel zavazuje poskytnout svým zaměstnancům právo zakládat odborové
organizace a vstupovat do nich, stejně jako právo vyjednávání,
a to dle platných právních předpisů a nařízení.

Rozsah působnosti.
Dodavatelský etický kodex se vztahuje na všechny dodavatele
společnosti Bühler, včetně jejich mateřských a dceřiných společností, stejně jako na jejich dodavatele a smluvní partnery.

Čtyři pilíře.
1. Lidská práva
Dodavatel se zavazuje respektovat mezinárodně uznávaná lidská práva a jednat v souladu s příslušnými zásadami výše
uvedených úmluv.
Nucené práce
Odmítáme všechny formy nucených prací. V souladu s úmluvami MOP č. 29 a č. 105 nesmí dodavatel v žádném případě
využívat nebo mít prospěch z nucené práce nebo jakékoli jiné
formy otroctví nebo obchodu s lidmi.
Dětská práce
Zavrhujeme všechny formy zneužívání dětí a očekáváme, že
žádný z našich dodavatelů nebude zaměstnávat děti nižšího
věku, než je stanoveno níže. Každé dítě musí být chráněno

Pracovní doba a volno
Pracovní doba musí být v souladu s příslušnými právními předpisy. Jakákoli práce přesčas musí být dobrovolná a musí být
odměňována zvýšenou sazbou dle příslušných závazných
právních předpisů. Pracovníkům budou poskytovány pracovní
přestávky dle všech místních závazných právních předpisů a
nařízení.
Platy a benefity
Platy, benefity a odměny za přesčasy musí být přinejmenším v
souladu s vnitrostátními právními předpisy a smlouvami, nebo
být vyšší. Dodavatel poskytuje všechny právně závazné zaměstnanecké výhody, jako je volno o státních svátcích, placená dovolená, nemocenská, mateřská/otcovská/rodičovská
dovolená. Tresty ve formě snížení platu nejsou povoleny.

2. Bezpečnost a zdraví
Dodavatel musí jednat v souladu se všemi platnými právními
předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a musí předcházet veškerým pracovním úrazům a nemocem, v souladu s
úmluvou MOP č. 120 týkající se bezpečnosti práce a ochrany
zdraví.

3. Ochrana životního prostředí a udržitelnost
Dodavatel zajistí, že dodržuje všechny právní předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí, a bude neustále zlepšovat
svůj dopad na životní prostředí.
Povolení a podávání zpráv v oblasti životního prostředí
Dodavatel zajistí, že získal všechny potřebné povolení a registrace v oblasti životního prostředí, které se na něj kdykoliv právně vztahují, a že jsou neustále platné a aktuální. Rovněž zajistí,
že dodržuje pokyny pro podávání zpráv, které tyto povolení a
registrace vyžadují.
Systém environmentálního řízení
Dodavatel zavede a bude dokumentovat mezinárodně uznávaný systém environmentálního řízení sloužící k identifikaci, řízení a snižování dopadů na životní prostředí.
Spotřeba zdrojů, prevence znečištění a minimalizace
odpadu
Dodavatel optimalizuje svou spotřebu přírodních zdrojů, a to
včetně energie a vody. Dodavatel zavede a doloží vhodná
opatření pro předejití znečištění životního prostředí a pro minimalizaci pevného odpadu, odpadních vod a emisí do ovzduší,
zvláště pak emisí skleníkových plynů. Před vypuštěním odpadních vod nebo likvidací pevného odpadu dodavatel zajistí, že
budou identifikovány charakteristiky příslušného dopadu a
bude náležitě ošetřen podle platných zákonů a předpisů.
Nebezpečné materiály
Dodavatel identifikuje nebezpečné materiály, chemikálie a látky
a zajistí, aby s nimi bylo zacházeno bezpečně, a to zvláště při
transportu, skladování, recyklaci, opětovném použití a likvidaci. Je bezpodmínečně nutné přísně dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy vztahující se na nebezpečné materiály, chemikálie a látky.
4. Obchodní integrita
Jsou zakázány všechny formy korupce, úplatkářství a nelegálních obchodních praktik. Dodavatel musí jednat v souladu s
veškerými platnými právními předpisy.

Souhlas, dohled a další postup.
Dodavatel souhlasí se zněním tohoto kodexu bez nutnosti
změny nebo zrušení některého z jeho ustanovení a je odpovědný za provádění tohoto kodexu. Dále je povinností dodavatele informovat své zaměstnance a dodavatele o závazcích vyplývajících z tohoto kodexu. Dodavatel je povinen nahlásit
veškerá podezření ohledně porušení tohoto kodexu a příslušných právních předpisů na adresu:
complianceboard@buhlergroup.com
Dodavatel je povinen poskytnout dostatečné osvědčení o dodržování výše uvedených požadavků. Společnost Bühler si
navíc vyhrazuje právo provádět kontrolu dodržování předpisů
dodavatelského etického kodexu u stávajících a nových dodavatelů. Kontrola může proběhnout neohlášeně a může být
provedena nezávislou třetí stranou. Společnost Bühler se zavazuje dodavatele informovat o výsledcích kontroly. Nebude-li
dodavatel dodržovat podmínky tohoto kodexu a nepředloží-li
společnosti Bühler bezodkladné odůvodnění nebo nepřijme
nápravná opatření ve smluvené časové lhůtě, vyhrazuje si společnost Bühler právo dle vlastního uvážení ukončit obchodní
vztah s tímto dodavatelem s okamžitou platností bez odpovědnosti za škody.
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Souhlas.
My, níže podepsaní, tímto stvrzujeme, že rozumíme sdělení tohoto kodexu a souhlasíme s jeho obsahem a zavazujeme se
jednat v souladu s ním.
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