ZÁSADY COMMSCOPE

KATEGORIE:
PŘEDMĚT:
DATUM ÚČINNOSTI:
STRANY:
I.

Dodavatelský řetězec
Dodavatelský etický kodex
13. Května 2011
6

ROZSAH

Tyto zásady zavádí etický kodex pro současné a možné dodavatele společnosti CommScope.
II. ZÁMĚR
CommScope se angažuje ve vedení obchodních činností etickým, legálním a společensky
zodpovědným způsobem. CommScope očekává, že její dodavatelé budou tuto angažovanost
sdílet a proto zavádí tento Dodavatelský etický kodex. I když dodavatelé mohou pocházet z
rozličného kulturního a právního prostředí, musí dodavatelé společnosti CommScope splnit
následující minimální požadavky, aby mohli obchodovat s CommScope.
III. DODAVATELSKÝ ETICKÝ KODEX
Dodržování zákonů, nařízení a publikovaných standardů
Dodavatelé CommScope musí dodržovat všechny platné zákony, kodexy nebo nařízení zemí,
států a lokalit, ve kterých působí. To zahrnuje zákony a nařízení týkající se environmentálních,
pracovně – zdravotních a bezpečnostních a pracovních praktik, ale neomezuje se jen na ně
Dále musí dodavatelé CommScope vyžadovat od svých dodavatelů (včetně brigádnických
pracovních agentur),aby dělali totéž.
Etické obchodní praktiky
Dodavatelé budou vykonávat své obchodní aktivity v souladu s nejvyššími standardy etického
chování a v souladu s platnými zákony a nařízeními. Očekává se, že se dodavatelé budou řídit
těmito požadavky v každé z následujících oblastí:
-

Fair Trade Praktiky. Dodavatelé se nebudou angažovat v podvodných nabídkových
řízeních, stanovování cen, cenové diskriminaci nebo jiných nekalých obchodních
praktikách při porušování protimonopolního zákona.
Korupce, uplácení a podvody. Žádné zdroje ani aktiva dodavatele nebudou placena,
půjčena ani jinak vyplacena v rámci korupce, uplácení nebo jiných plateb určených k
ovlivnění nebo kompromitování aktivit společnosti CommScope, jejich zaměstnanců
nebo zástupců.

-

Zákon o zahraničních korupčních praktikách. Zatímco se zákony a zvyky ve světě liší,
musí dodavatelé dodržovat zahraniční právní předpisy a zákony Spojených států, které
jsou platné pro zahraniční operace, včetně zákona o zahraničních korupčních
praktikách. Zákon o zahraničních korupčních praktikách obecně stanoví, že je stranám,
stranickým funkcionářům nebo kandidátům na úřad pro účely získání nebo udržení
obchodů.
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CommScope. Dodavatelé musí dodržovat publikované zásady a postupy společnosti
CommScope, včetně střetu zájmů, vztahů při obstarávání a ostatních příslušných ustanovení
Etického kodexu a zásad vedení obchodních aktivit, ale nikoliv s omezením na tyto předpisy, což
lze nalézt na
http://www.commscope.com/company/eng/aboutus/corprespond/ethics/index.html
Práva k duševnímu vlastnictví.
Dodavatelé budou respektovat práva k duševnímu vlastnictví ostatních včetně CommScope,
jejích přičleněných organizací a obchodních partnerů. Dodavatelé také musí přizpůsobit pro
zabezpečení a udržování důvěrných a majetkových informací společnosti CommScope a bude
tyto informace používat pouze pro účely specifikované společností CommScope. Dodavatelé
budou dodržovat a respektovat všechny patenty, ochranné známky a copyright a budou plnit
všechny požadavky týkající se jejich využití tak, jak CommScope stanovil. Dodavatelé nebudou
přenášet důvěrné nebo majetkové informace CommScope přes internet, pokud tyto informace
nebudou zašifrované podle minimálních standardů stanovených společností CommScope.
Environmentální praktiky
Dodavatelé CommScope budou dodržovat všechny environmentální zákony a nařízení
vztahující se k operacím po celém světě. Toto dodržování bude mimo jiné zahrnovat
následující body:
-

Zisk a údržba environmentálních povolení a včasné vyplňování požadovaných reportů

-

Řádné zacházení a likvidace nebezpečných materiálů

-

Monitoring, kontroling a zacházení s odpadem z provozu

Pracovně zdravotní a bezpečnostní praktiky
Dodavatelé CommScope poskytnou svým zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní
prostředí, aby předcházeli nehodám a zraněním, která mohou vzniknout, být spojena s
průběhem práce nebo mohou během práce nastat nebo mohou být výsledkem provozu
dodavatele. Dodavatele, mimo jiné, poskytnou:
-

Školení ohledně pracovního zdraví a bezpečnosti

-

Systém hlášení zranění a nemocí

-

Vystavení pracovníků fyzicky náročným úkolům, včetně manuálního nakládání s
materiálem a manipulace s těžkými břemeny, dlouhodobého stání a déle se opakujících
nebo silových montážních úkolů, musí být identifikováno, hodnoceno a kontrolováno.

-

Lékařské ošetření a / nebo kompenzaci zraněným / nemocným pracovníkům za
incidenty vzniklé v důsledku práce pro dodavatele.

-

Vystavení pracovníků chemickým, biologickým a fyzikálním činidlům musí být
identifikováno, hodnoceno a kontrolováno. Pokud ohrožení nemůže být dostatečně
kontrolováno technickými a administrativními prostředky, pracovníkům bude poskytnuto
příslušné osobní ochranné vybavení.
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-

Zabezpečení strojů a další ochranná opatření pro prevenci úrazů / nemocí pracovníků

-

Pracovníkům mají být poskytnuta čistá a bezpečná zařízení včetně čistých záchodů,
přístup k pitné vodě a hygienické prostory pro přípravu a skladování potravin.

-

Ubytovací zařízení poskytnuté dodavatelem pracovníkům musí být čisté, bezpečné a
musí poskytovat nouzové východy, dostatečné vytápění a odvětrání a přiměřený osobní
prostor.

Pracovní praktiky
CommScope očekává, že dodavatelé si osvojí správné pracovní praktiky a budou se svými
zaměstnanci zacházet spravedlivě v souladu s místními zákony a nařízeními. Dále musí
dodavatelé plnit následující standardy:
-

Svobodně zvolené zaměstnání. Dodavatelé nebudou využívat nucené pracovní síly, ať
už ve formě vězňů, učňů, otrocké práce nebo jiné.

-

Žádná dětská pracovní síla. Dodavatelé budou dodržovat minimální věk pro
zaměstnávání dle místních zákonů a nařízení a nebudou využívat dětské pracovní síly.

-

Minimální platy. Dodavatelé budou vyplácet mzdy za pravidelnou a přesčasovou práci a
výhody, které splňují nebo převyšují zákonné požadavky.

-

Pracovní doba. Dodavatelé nebudou požadovat, aby pracovníci pracovali déle než je
maximální denní pracovní doba stanovená místními zákony.

-

Žádné surové, nehumánní zacházení, zneužívání. Dodavatelé se budou ke každému
zaměstnanci chovat s úctou a respektem. V žádném případě nebude zaměstnancům
dodavatele vyhrožováno násilím, fyzickými tresty, vězením nebo jinými druhy fyzického,
sexuálního, psychologického nebo slovního obtěžování nebo zneužívání.

-

Žádná diskriminace. Dodavatelé nebudou v rámci svých zaměstnaneckých praktik
diskriminovat na základě rasy, barvy, vyznání, pohlaví, věku, tělesného postižení,
původu, víře nebo na jiném základě zakázaném zákonem.

-

Svoboda sdružování. Dodavatelé budou uznávat a respektovat práva svých pracovníků
na sdružování nebo vyhýbání se sdružování v asociacích dle vlastního výběru a právo
na kolektivní vyjednávání v souladu s místními pracovními zákony a zavedenými
praktikami.

Vývozní sankce/teroristické aktivity
Dodavatelé CommScope se musí podřídit všem ekonomickým sankcím nebo obchodním
embargům, které Spojené státy přijaly, ať už platí pro cizí země, politické nebo určité cizí osoby
či subjekty.
Dodavatelé se nesmějí přímo nebo nepřímo angažovat v teroristických aktivitách nebo je
podporovat.
Ani dodavatelé, ani jejich pobočky, ani žádný úředník nebo ředitel dodavatele nebo jeho
poboček by neměl být uveden na seznamu teroristů nebo teroristických organizací sestaveném
vládou Spojených států nebo jiným národním nebo mezinárodním orgánem, včetně, ale nikoliv
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pouze: (i) Seznam speciálně určených občanů Ministerstva financí USA, (ii) Seznam vyloučení
teroristů Ministerstva zahraničí USA, (iii) Seznam Spojených národů podle rezoluce Rady
bezpečnosti 1390 (2002) a odstavce 4(B) nebo rezoluce 1267(1999 a 8(C) rezoluce 1333
(2000), a (iv) Seznam Evropské unie paragraf (2)(3) nařízení (ES) č. 2580/2001 o specifických
restriktivních opatřeních zaměřených proti určitým osobám a subjektům s cílem bojovat proti
teroristů.
Vyžadování ze strany dodavatelů
Všichni dodavatelé budou dodržovat všechny směrnice vydané společností CommScope
týkající se přístupu k zařízením CommScope, kancelářím, oddělením a zaměstnancům. Žádný
dodavatel nebude používat počítačový systém CommScope, včetně systému elektronické pošty
a internetu, pro účely rozesílání nevyžádaných zpráv komunitě CommScope.
Dodavatelé musí předem obdržet písemný souhlas managementu dodavatelského řetězu
společnosti CommScope pro pořádání obchodních předvádění, demonstrace výrobků, pro
využití zdrojů CommScope (tj. vývěsky), nebo pro provádění nevyžádaných telefonních hovorů
na oddělení CommScope.
Monitoring a soulad
Dodavatelé budou provádět audity a inspekce, aby zajistili soulad s tímto dodavatelským
etickým kodexem a platnými právními předpisy. Pokud dodavatel identifikuje oblasti nesouladu,
dodavatel souhlasí, že příslušnému manažerovi nákupu společnosti CommScope oznámí plány
na nápravu jakéhokoliv nesouladu.
CommScope nebo jeho zástupci se mohou účastnit monitoringu aktivit pro potvrzení souladu
dodavatele s tímto dodavatelským etickým kodexem, včetně inspekcí zařízení na místě, využití
dotazníků, kontrola veřejně přístupných informací nebo další opatření nezbytná pro hodnocení
výkonu dodavatele.
Pokud se dodavatel nebo zaměstnanec společnosti CommScope dozví o porušování této
strategie, je povinen tuto skutečnost oznámit managementu dodavatelského řetězu hodnocení
CommScope. Na základě informací, které má CommScope k dispozici, si CommScope
vyhrazuje právo (navíc ke všem dalším zákonným a smluvním právům) vyloučit dodavatele
nebo ukončit jakýkoliv vztah se současným dodavatelem, který porušuje dodavatelský etický
kodex, bez toho, že by CommScopu vznikly jakékoliv povinnosti.
IV. PLATNOST/VÝJIMKY
Tento dodavatelský etický kodex je obecným vyjádřením očekávání společnosti CommScope
ohledně dodavatelů. Tyto zásady by neměla být vykládána namísto povinností dodavatele, ale
jako dodatek tak, jak je uvedeno v kterémkoliv (i) požadavku na nabídku nebo jiné vyžadování,
nebo (ii) dohody vytvářené společností CommScope a dodavateli, nebo mezi nimi. V případě
rozporu mezi těmito zásadami a jakýmkoliv dokumentem o vyžádání společnosti CommScope
nebo platnou dohodou, budou převažovat podmínky dokumentu o vyžádání nebo platná
dohoda.
Pro tyto zásady nejsou platné žádné výjimky.
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V. REFERENCE
Zásady: Střet zájmů a vztahy při pořizování
Zásady: Etický kodex a zásady vedení obchodní činnosti společnosti CommScope

NA DŮKAZ ČEHOŽ, níže podepsaní zajistili, že tento Dodavatelský etický kodex bude
uveden v platnost oprávněnými úředníky k výše uvedenému dni a roku .
COMMSCOPE, INC. OF NORTH CAROLINA
Zastoupen:

_____

Jméno:

_____

Titul:

_____

Datum:_________________________________________

DODAVATEL
Zastoupen:

_____

Jméno:

_____

Titul:

_____

Datum:_________________________________________
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KATEGORIE:
PŘEDMĚT:
DATUM ÚČINNOSTI:
STRANA (Y):
I.

Nákup
Střet zájmů a řízení vztahů při pořizování
13. Května 2011
1

ROZSAH

Tyto zásady zavádějí odpovědnosti všech osob s oprávněním nakupovat při jednání s dodavateli, kteří
poskytují zboží a služby společnosti CommScope.

II. ZÁSADY
Všichni jednotlivci s oprávněním nakupovat jakožto zástupci CommScope se musí vyhýbat chování, které
zahrnuje reálný střet zájmů, nebo jakýkoliv náznak, jakkoliv vzdálený zneužívání spojení se společností
CommScope jakožto prostředku pro prosazování osobních zájmů.
Žádný člen jednotky dodavatelského řetězu by neměl přijímat zábavu, dary, HOTOVOST nebo služby
(minulé, současné nebo budoucí) od osob, se kterými má CommScope obchodní jednání za okolností,
které naznačují, že dárce má úmyslu ovlivnit úsudek nebo chování nakupujícího personálu.
Zdvořilostní dary jako jsou květiny a také nevyžádané reklamní nebo propagační materiály (tužky,
kalendáře atd.) skutečné nominální hodnoty mohou být přijímány.
Žádný člen jednotky dodavatelského řetězu by neměl pracovat jako úředník, ředitel nebo v žádné
manažerské funkci pro společnost nebo organizaci obchodující nebo mající v úmyslu obchodovat se
společností CommScope.
Žádný člen jednotky dodavatelského řetězu by neměl pracovat v žádné funkci ani organizaci, kde by jeho
nebo její úsudek týkající se záležitostí CommScope mohl být ovlivněn obavami o úspěch vnějšího
podniku.
Žádný člen jednotky dodavatelského řetězu by neměl pro sebe nebo členy své rodiny požadovat nebo
přijímat od jednotlivců nebo organizací obchodujících nebo majících v úmyslu obchodovat se společností
CommScope laskavosti nebo zvláštní ohledy, které by vedly k přímému nebo nepřímému finančnímu
zisku.
Žádný člen jednotky dodavatelského řetězu by se neměl přímo ani nepřímo angažovat v osobních
transakcích, které primárně závisí na informacích obdržených skrz jejich zaměstnání ve společnosti
CommScope, které nejsou jinak obecně známé.
Žádný člen jednotky dodavatelského řetězu by neměl ovlivňovat rozhodnutí týkající se hodnocení nebo
výběru dodavatelů, nebo ovlivňovat či snažit se ovlivňovat kvůli zisku “zvláštního zacházení” pro určitého
dodavatele výměnou informací. Všichni členové jednotky dodavatelského řetězu by měli všem příslušným
dodavatelům poskytnout stejné informace ve stejný čas.
V případech, kdy není jasné, zda by takový střet mohl existovat, měla by situace být ohlášena řediteli.
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