Etický kodex dodavatele
společnosti Constellium

Úvodní prohlášení
Společnost Constellium je předním světovým výrobcem vysoce kvalitních hliníkových výrobků pro širokou
škálu trhů a aplikací. Ve společnosti Constellium udržitelnost znamená nejen to, že naše vlastní sociální,
environmentální a etické normy jsou vysoké, ale také zajištění, aby se naše hodnoty odrážely v celém
našem dodavatelském řetězci.
Etický kodex dodavatele společnosti Constellium (dále jen „Kodex“) představuje rámec definující
standardy integrity, o které usilujeme v celém našem obchodním a dodavatelském řetězci. Očekáváme,
že dodavatelé budou souhlasit s podmínkami tohoto kodexu a budou ho dodržovat ve všech svých
obchodních aktivitách. Etický kodex dodavatele se vztahuje na dodavatele, konzultanty, obchodní
partnery, zástupce a obecněji na jakoukoli třetí stranu, s níž obchodujeme (dále společně „dodavatelé“).

Práce a lidská práva
Jako signatáři globální dohody OSN (UNGC) chováme ve společnosti Constellium nejvyšší úctu k lidským a
pracovním právům. Od našich dodavatelů požadujeme, aby se k respektování stejných hodnot zavázali i
oni.
1. Antidiskriminace
• Dodavatelé nesmějí při náboru, stanovení platu, při rozhodování o služebním postupu nebo
o ukončení pracovního poměru diskriminovat žádného pracovníka na základě věku,
zdravotního postižení, rasy, etnického původu, pohlaví, rodinného stavu, národního nebo
sociálního původu, politické příslušnosti, barvy pleti, náboženství, sexuální orientace nebo
na bázi osobního rysu či znaku chráněného zákonem.
2. Ochrana proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání
• Dodavatelé musí zajistit pracovní prostředí prosté obtěžování a zneužívání, což kromě jiného
zahrnuje verbální zneužívání, psychické obtěžování, psychické a fyzické donucování a
sexuální obtěžování.
3. Nucená práce
• Dodavatelé nesmějí používat nucenou nebo povinnou práci.
• Dodavatelé se nesmějí podílet na žádné formě otroctví nebo obchodování s lidmi.
4. Prevence dětské práce
• Dodavatelé v souladu s Úmluvou Mezinárodní organizace práce1 nesmějí využívat dětskou
práci.

listopad 2021

Etický
kodex
Constellium

dodavatele

společnosti

5. Práce, hodinová mzda a benefity
• Dodavatelé dodržují veškerou platnou legislativu týkající se pracovní doby, mzdy a benefitů.
6. Svoboda sdružování a kolektivní vyjednávání
• V souladu s právními předpisy umožňují dodavatelé pracovníkům svobodně se sdružovat s
jinými pracovníky, vytvářet a zapojovat se (nebo se nezapojit) do organizací podle vlastního
výběru a společně vyjednávat.

Životní prostředí, zdraví, bezpečnost a energie
Dodavatelé zajistí bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Dodavatelé mají povinnost chránit životní
prostředí pro společnost jako celek.
1. Ochrana zdraví, bezpečnost a ochrana zdraví při práci
• Dodavatelé identifikují a vyhodnocují ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
přijímají opatření na jejich odstranění. Dodavatelé poskytnou pracovníkům odpovídající
osobní ochranné pomůcky a pokyny k jejich správnému použití.
• Dodavatelé vypracovávají a provádějí nouzové plány, evakuační plán a další postupy reakce
na ohrožení, jakož i systém nápravných opatření.
• Dodavatelé musejí dodržovat evropské nařízení REACH.
2. Životní prostředí a energie
• Dodavatelé musejí mít k dispozici systémy, které zajistí bezpečné nakládání s odpady,
emisemi do ovzduší a odpadními vodami.
• Dodavatelé musejí získávat, průběžně aktualizovat a dodržovat všechna požadovaná
environmentální povolení.
• Dodavatelé usilují o snížení spotřeby energie, vody, přírodních zdrojů a nebezpečných látek
zavedením ochranných a náhradních opatření.
• Dodavatelé musejí být iniciativní při informování o zastarávání svých produktů a jsou povinni
hledat udržitelná řešení.

Etika podnikání
Etika a bezúhonnost jsou základem podnikání společnosti Constellium. Jsme odhodláni "dělat to
správně" a chceme podnikat s organizacemi, o nichž víme, že jim můžeme důvěřovat, a jež podnikají s
etikou a bezúhonností.
1. Integrita podnikání
• Dodavatelé se nebudou podílet na korupci, využívání vlivu, vydírání, zpronevěře nebo
úplatkářství v jakékoli formě, včetně plateb usnadňujících vyřízení záležitostí.
• Dodavatelé musí dodržovat všechny platné protikorupční zákony a předpisy, ať již domácí či
zahraniční, které se vztahují na zahraniční operace, kromě jiných včetně zákona USA o
korupčních praktikách, britského zákona o korupci a francouzského zákona Sapin 2.
• Dodavatelé musí dodržovat zásady a postupy, které umožňují, aby pracovníci a odesilatelé
informovali o porušování předpisů a zásad a o zneužití nebo křivdách bez obav nebo
postihu.
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Dodavatelé musí na požádání poskytnout společnosti Constellium důkazy o dodržování
požadavků uvedených v této části.
Pozornosti v podnikání
• Veškeré obchodní pozornosti (pohoštění, dárky a zábava) musí sloužit k legitimním
obchodním účelům a musí odpovídat místně uznávané správné praxi podnikání. Dary nebo
jiné výhody musí být skromné jak z hlediska hodnoty, tak i četnosti jejich poskytování.
Zpřístupnění informací
• Dodavatelé musí přesně zaznamenávat informace, týkající se jejich obchodních aktivit,
práce, zdraví, bezpečnosti a environmentálních postupů, a poskytovat je všem příslušným
stranám.
Ochrana duševního vlastnictví a důvěrných informací
• Dodavatelé musí dodržovat práva duševního vlastnictví a chránit důvěrné informace
zákazníka.
Ochrana údajů
• Dodavatelé zajistí, aby jejich aktivity byly v souladu s právními předpisy o ochraně údajů,
zejména s obecným nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů (GDPR).
Střet zájmů
• Střet zájmů je každá situace, kdy má zaměstnanec dodavatele úzké vztahy s pracovníkem
společnosti Constellium, který může přijímat rozhodnutí, jež má dopad na aktivity
dodavatele.
• Dodavatelé se vyvarují střetu zájmů nebo možnosti střetu zájmů.
• Jakýkoli střet zájmů nebo jeho možnost musí být nahlášeny společnosti Constellium.
Omezení a předpisy týkající se vývozu a dovozu
• Dodavatelé jednají v souladu se
i) zákony a předpisy upravujícími dovoz a vývoz zboží, služeb, technologií a informací, včetně
zpětného vývozu a paralelního obchodu.
ii) jakýmikoli hospodářskými nebo obchodními sankcemi (dále: „sankce“), vydanými
Spojenými státy, Spojeným královstvím, Evropskou unií, Francií, Nizozemskem, Švýcarskem
nebo Organizací spojených národů nebo všemi zeměmi, v nichž společnost Constellium nebo
dodavatel působí (dále: „iniciátor sankcí“) ve vztahu k:
(1) Íránu, Kubě, Ruské federaci, Severní Koreji, Súdánu, Jižnímu Súdánu, Sýrii, území
Krymu, resp. Ukrajiny*, nebo
(2) jakýmkoli sankcím vydaným iniciátorem sankcí vůči určité právnické/fyzické osobě,
pokud se tyto sankce vztahují na příslušnou stranu.

* Výše uvedený seznam může být po vydání dalších sankcí upraven.

8. Konfliktní nerostné suroviny (Dodd-Franckův zákon)
• Dodavatelé musí dodržovat Dodd-Franckův zákon a vyhnout se nákupu, obchodování,
vlastnění nebo používání konfliktních nerostných surovin, což jsou ty, při jejichž produkci
dochází k porušování lidských práv a k násilným konfliktům. V současné době jsou těmito
konfliktními nerostnými surovinami cín, wolfram, tantalit a zlato z Konžské demokratické
republiky a z okolních oblastí.
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9. Dodržování zákonů o hospodářské soutěži
• Dodavatel nesmí být zapojen do tajných nabídek, stanovování cen, cenové diskriminace
nebo jiných nekalých obchodních praktik, které porušují spravedlivou hospodářskou soutěž
10. Finanční bezúhonnost
• Dodavatel musí sestavit účetní závěrku v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami a
vést řádné a přesné záznamy o všech obchodních operacích a transakcích.
11. Zjišťování problémů a jejich předcházení
• Dodavatelé zavedou účinný program shody s cílem odvrátit a zabránit porušování zákonů a
politik. Pokud dojde k jakýmkoli přestupkům nebo porušením předpisů, přijmou dodavatelé
odpovídající opatření, aby zabránili jejich opakování.
12. Subdodávky
• Dodavatelé bez předchozího písemného souhlasu společnosti Constellium nebo jejích
dceřiných společností nebudou používat subdodavatele ani žádné další straně nepostoupí
své smluvní závazky vůči společnosti Constellium. U odsouhlasených subdodavatelů nebo
postupníků se před zahájením plnění vyžaduje písemné přijetí tohoto Kodexu.

Udržitelné zadávání zakázek
Dodavatelé zaručují, že budou zásady obsažené v tomto etickém Kodexu dodavatelů přenášet na své
vlastní dodavatele a uplatňovat principy soustavného zlepšování a dodržování předpisů.

Použití a souhlas
Dodavatelé budou vybíráni ve výběrovém řízení podle nabídek na základě několika kritérií, včetně
udržitelnosti. Dodavatelé musí svědomitě poskytovat oficiální odpovědi, dokumenty a certifikáty týkající
se udržitelnosti, jakmile o to společnost Constellium požádá.
Tento etický Kodex dodavatele společnosti Constellium se vztahuje na všechny dodavatele společnosti
Constellium. Je to povinná část všech smluvních ujednání uzavřených mezi společností Constellium a jejími
dodavateli od data vstupu tohoto Kodexu v platnost.
Všichni dodavatelé (včetně jejich přidružených subjektů), kteří vstoupí do obchodního vztahu s jakýmkoli
subjektem společnosti Constellium, budou tohoto data považováni za subjekty dodržující etický Kodex
dodavatele společnosti Constellium, a písemné dokumenty o oprávnění (tj. objednávka, smlouvy, hlavní
dohoda o službách apod.) budou považovány za přijetí etického Kodexu.

Hodnocení
Přijetím tohoto etického kodexu dodavatelů souhlasí každý dodavatel společnosti Constellium s tím, aby
byl společností Constellium nebo jí pověřenou třetí osobou hodnocen nebo podroben auditu ohledně
plnění výše uvedených zásad.

listopad 2021

Etický
kodex
Constellium

dodavatele

společnosti

V případě, že bude zjištěno jakékoli porušení tohoto Kodexu, může příslušný dodavatel na základě
rozhodnutí společnosti Constellium dostat čas na nápravu problému s případnou asistencí společnosti
Constellium, pokud bude možná. Není-li problém řešen účinným způsobem a v rámci jasného časového
plánu, který je pro společnost Constellium přijatelný, vyhrazujeme si právo ukončit obchodní vztah s
dodavatelem porušujícím zásady.

Horká linka integrity:
Horká linka integrity společnosti Constellium je nezávislá služba, která vám umožní sdělit své obavy
anonymně a důvěrně po telefonu, kdykoli, ve dne i v noci.
Horká linka Integrity je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu prostřednictvím bezplatných telefonních
čísel v zemích, kde má společnost Constellium výrobní závody nebo hlavní pobočky. Vyškolení odborníci
jsou k dispozici pro reakce v angličtině, čínštině, češtině, francouzštině, němčině, japonštině, slovenštině
a španělštině.
Kanada:
Čína:
Česká republika:
Francie:
Německo:
Japonsko:
Mexiko:
Slovenská republika:
Španělsko:
Švýcarsko:
Spojené království:
Spojené státy:

855 387 2491
400 8 811 496
800 050 189
0800 94 86 71
0800 724 3505
0120 907 571
001 844 237 4826
0800 160 477
900 999 358
0800 200 358
0808 234 0871
855 387 2491

Případně můžete problém nahlásit prostřednictvím našeho zabezpečeného online formuláře.
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PROHLAŠUJI TÍMTO, že jsem oprávněným zástupcem níže uvedené společnosti, že jsem se pečlivě
seznámil(a) s výše uvedeným dokumentem a pochopil(a) jeho podstatu. Potvrzuji, že níže uvedená
společnost je plně v souladu s etickým Kodexem dodavatele společnosti Constellium.

Název společnosti dodavatele: _________________________________________________
Jméno zástupce dodavatele (tiskacím písmem): ___________________________________
__________________________________________________________________________
Funkce zástupce dodavatele (tiskacím písmem): ___________________________________
________ __________________________________________________________________

Datum: __________________

Podpis a razítko společnosti
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