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1.

SPOLEČNOST BOMBARDIER BUDUJE UDRŽITELNÝ
DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC

Věříme, že etické jednání a silná podpora společenské odpovědnosti firem a udržitelného podnikání
jsou ve dnešním neustále se měnícím globálním světě nezbytností. Díky nim dokážeme čelit překážkám
a využívat příležitosti, které se nám naskytnou. Na důkaz svého přesvědčení se společnost Bombardier
roku 2007 připojila k iniciativě OSN Global Compact (UNGC) a zavázala se k dodržování jejích 10
základních principů, které se týkají lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a boje proti
korupci. Tyto principy jsou zakotveny v našem dodavatelském kodexu.
Aktivní filozofii v tomto duchu propaguje společnost Bombardier i u svých dodavatelů, a proto po
celém dodavatelském řetězci vyžaduje dodržování dodavatelského etického kodexu společnosti
Bombardier (dále jen „dodavatelský kodex“).
Tento dodavatelský kodex se vztahuje na dodavatele produktů a poskytovatele služeb společnosti
Bombardier, poradce, prostředníky a obchodní zástupce (z nichž každý zvlášť je dále uváděn jen jako
„Dodavatel“ a společně jako „Dodavatelé“).

2.

DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Dodavatelé společnosti Bombardier musí dodržovat závazná ustanovení tohoto dodavatelského
kodexu a veškerých platných právních předpisů všech jurisdikcí, v nichž provozují svou činnost, a musí
učinit vše pro to, aby jednali v souladu s ostatními zásadami kodexu, a to při veškerém jednání se
společností Bombardier nebo vystupují-li jejím jménem. V rámci podpory společenské odpovědnosti
firem společnost Bombardier rovněž od svých Dodavatelů očekává, že budou normy uvedené v tomto
dodavatelském kodexu uplatňovat ve svém vlastním dodavatelském řetězci.

© 2019 Bombardier Inc. a/nebo její dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena.
Vytištěním se tento dokument stává neřízeným výtiskem a lze jej použít pouze
k informativním účelům.
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3.

NAŠE NORMY

3.1. PRACOVNÍ PRÁVO
Dodavatelé se zavazují jednat přinejmenším v souladu s veškerými pracovněprávními
předpisy platnými v zemích své činnosti. Dále se Dodavatelé zavazují k jednání v souladu
s následujícími zásadami:

3.1.1. Z ÁKAZ DISKRIMINACE A ROVNÉ
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Společnost Bombardier podporuje diverzitu
a rovné pracovní příležitosti. Dodavatelé jsou
povinni poskytovat rovné pracovní příležitosti
a odměny (např. minimální mzdu, maximální
povolenou pracovní dobu, dovolenou) bez
známek jakékoli diskriminace.

3.1.2. DĚTSKÁ PRÁCE
Společnost Bombardier nevyužívá ani
neschvaluje využívání dětské práce
a netoleruje dětskou práci ani u Dodavatelů.
Pro účely tohoto dodavatelského kodexu
se dětskou prací rozumí veškerá práce
vykonávaná zaměstnanci ve věku méně než
15 let, kromě případů, kdy se jedná
o zaměstnání v rámci odborného vzdělávání
nebo jiné formy vzdělávacího programu.
Nicméně vyžaduje-li to povaha zaměstnání
nebo okolnosti, které nejsou vhodné pro
osobu mladší 18 let, pak se dětskou prací
rozumí práce osob mladších 18 let.

3.1.3. N
 UCENÁ PRÁCE /

MODERNÍ OTROCTVÍ /
OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

Společnost Bombardier nevyužívá nucené
nebo otrocké práce ani obchodování
s lidmi a netoleruje je na žádné úrovni svých
dodavatelských řetězců. Dodavatelé nebudou
od nikoho vyžadovat žádnou práci nebo
službu pod pohrůžkou jakéhokoli postihu.
Zaměstnanci Dodavatelů musí mít například
právo odejít z práce či ukončit pracovní
poměr v přiměřené výpovědní lhůtě a nesmí
od nich být požadováno odevzdání státních
průkazů totožnosti, pasu nebo pracovního
povolení jako podmínka zaměstnání.

3.1.4. SVOBODA SDRUŽOVÁNÍ
Dodavatelé se zavazují k uznávání
a respektování práva na svobodu sdružování
a kolektivní vyjednávání zaměstnanců.

3.1.5. RESPEKT A ÚCTA
Dodavatelé se zavazují se všemi svými
zaměstnanci (nehledě na jejich postavení
v podniku) jednat spravedlivě, eticky,
s respektem a s úctou. Dodavatelé musí
chránit své zaměstnance před obtěžováním,
šikanou a viktimizací na pracovišti, a to
včetně zneužívání ve všech formách –
sexuálního, fyzického a psychologického,
stejně jako před odvetou ve všech podobách.

© 2019 Bombardier Inc. a/nebo její dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena.
Vytištěním se tento dokument stává neřízeným výtiskem a lze jej použít pouze
k informativním účelům.
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3.2. ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Společnost Bombardier očekává, že ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců při práci
bude prioritou ve všech aspektech činností jejích Dodavatelů. Dodavatelé jsou povinni jednat
přinejmenším v souladu se všemi platnými právními předpisy a normami v oblasti BOZP. Dále
jsou Dodavatelé povinni přijmout a) příslušná opatření, jejichž cílem je předcházet nemocem
z povolání a pracovním úrazům (například zavedení a uplatňování postupů, norem, zásad,
nouzových opatření a řídicích systémů), a zajistit svým zaměstnancům zdravé a bezpečné
pracovní prostředí a b) poskytnout společnosti Bombardier veškerou dokumentaci a údaje
nutné k zajištění bezpečného a zdraví prospěšného využívání produktů Dodavatele ze strany
společnosti Bombardier a jejích partnerů.
Společnost Bombardier doporučuje svým Dodavatelům:
• sdílet s vedením, zaměstnanci a poskytovateli záměry týkající se zlepšování ochrany zdraví
a bezpečnosti a organizovat školení týkající se těchto záměrů;
• požádat o certifikaci OHSAS 18001 či ekvivalentní osvědčení (je-li k dispozici) a tuto
úroveň udržovat a
• systematicky vyhodnocovat stav ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti prostřednictvím
auditů a hlásit dosažený pokrok.

3.2.1. N
 ÁVYKOVÉ LÁTKY
Dodavatelé se zavazují zajistit, že každý pracovník vykonávající činnost pro společnost
Bombardier a/nebo v prostorách společnosti Bombardier jedná v souladu se všemi příslušnými
zákony a předpisy týkajícími se užívání drog a alkoholu.

3.3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Společnost Bombardier je provozována udržitelným způsobem a v souladu s platnými právními
předpisy na ochranu životního prostředí. Od dodavatelů se očekává, že budou svou činnost
provozovat udržitelným způsobem a že ochrana životního prostředí pro ně bude vždy prioritou
číslo 1. Dodavatelé jsou povinni a) jednat přinejmenším v souladu se všemi platnými právními
předpisy a normami v oblasti ochrany životního prostředí, které se týkají daných produktů
a činností Dodavatelů a b) poskytnout společnosti Bombardier a jejím zákazníkům veškeré údaje
nutné k dodržení veškerých předpisů. Dodavatelé musí v rámci svých činností vždy usilovat o
snižování dopadů na životní prostředí a dbát při vývoji produktů na jejich „celkový životní cyklus“.

3.3.1. DODAVATELÉ SE ZAVAZUJÍ:
• zavádět příslušné zásady, normy, postupy,
nouzová opatření a řídicí systémy pro
udržitelné řízení provozu a
• přijímat opatření nutná k předcházení
znečištění, k zachování přírodních zdrojů
využívaných k provozu a k zavádění
příslušných nouzových a havarijních
plánů a postupů.

3.3.2. S POLEČNOST BOMBARDIER
DOPORUČUJE SVÝM
DODAVATELŮM:
• informovat své vedení, zaměstnance
a poskytovatele o záměrech týkajících
se zlepšování ochrany životního
prostředí a organizovat školení týkající
se těchto záměrů;
• požádat o certifikaci ISO 14001 či
ekvivalentní osvědčení (je-li k dispozici)
a tuto úroveň udržovat a
• systematicky vyhodnocovat výkon v oblasti
ochrany životního prostředí prostřednictvím
auditů a hlásit dosažený pokrok.

© 2019 Bombardier Inc. a/nebo její dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena.
Vytištěním se tento dokument stává neřízeným výtiskem a lze jej použít pouze
k informativním účelům.
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3.4. PROTIKORUPČNÍ USTANOVENÍ
Dodavatelé se zavazují k dodržování veškerých platných protikorupčních právních předpisů,
a zejména ustanovení zakazujících korupci, úplatky a jiné neetické obchodní praktiky.
Dodavatelé dále nesmí nikdy za žádných okolností poskytnout ani odsouhlasit nezákonnou
platbu jakékoli osobě, mimo jiné včetně zaměstnanců společnosti Bombardier.

3.5. PODVODNÉ JEDNÁNÍ
Dodavatelé musí za všech okolností jednat bezúhonně v rámci veškeré činnosti a nesmí
se účastnit podvodné činnosti v žádné její podobě.

3.6. STŘET ZÁJMŮ
Dodavatelé musí oddělení etiky a dodržování předpisů společnosti Bombardier oznámit jakékoli
domnělé, potenciální nebo zjištěné střety zájmů, a to bezodkladně po jejich odhalení. Jakákoli
schválená činnost musí být zaznamenána, nehledě na to, zda se jedná o střet zájmů, či pouze
o jeho zdání.

3.7. KONTROLA VÝVOZU
Dodavatelé se zavazují jednat v souladu s vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy
o ochraně hospodářské soutěže a odmítnout účast na stanovování cen, rozdělování trhu či
zákazníků, sdílení trhu či uzavírání zakázaných dohod s konkurencí.

3.8. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
Dodavatelé se zavazují:
• k respektování práv duševního vlastnictví jiných osob;
• k nezveřejňování nebo nezpřístupňování informací chráněných vlastnickým právem a náležících
společnosti Bombardier bez jejího předem uděleného výslovného a písemného souhlasu.

3.9. OCHRANA ÚDAJŮ
• Při nakládání s jakýmikoli osobními údaji zaměstnanců společnosti Bombardier a jejích zákazníků
musí Dodavatelé dodržovat veškeré právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
•D
 odavatelé musí bezodkladně nahlásit neoprávněné použití, zpřístupnění či ztrátu osobních
informací společnosti Bombardier na oddělení etiky a dodržování předpisů nebo pracovníkům
společnosti Bombardier v oblasti ochrany osobních údajů.

© 2019 Bombardier Inc. a/nebo její dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena.
Vytištěním se tento dokument stává neřízeným výtiskem a lze jej použít pouze
k informativním účelům.
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4.

KONTROLA SOULADU

4.1. SOULAD S DODAVATELSKÝM KODEXEM
 polečnost Bombardier má právo ověřit, zda Dodavatelé dodržují tento dodavatelský kodex.
S
Toto ověření může probíhat několika způsoby: sebehodnocením Dodavatele nebo auditem
provedeným společností Bombardier (nebo externím subjektem pověřeným společností
Bombardier), který na základě řádného oznámení předem (je-li to s ohledem na okolnosti
možné) proběhne v prostorách Dodavatele.

Společnost Bombardier doporučuje Dodavatelům přijetí zásad, postupů, nástrojů a ukazatelů
nezbytných k zajištění souladu s výše uvedenými principy. Rovněž se očekává, že Dodavatelé
spravují, monitorují a rozvíjejí své vlastní dodavatelské řetězce takovým způsobem, který zaručí
soulad s požadavky společnosti Bombardier uvedenými v tomto dodavatelském kodexu.

4.2. KRITÉRIUM PRO VÝBĚR
Dodržování tohoto dodavatelského kodexu je důležitým kritériem, které je zohledňováno
i během výběrového řízení Dodavatelů společnosti Bombardier.

4.3. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ
Kdykoli je zjištěno porušení kodexu, společnost Bombardier může společně s daným
Dodavatelem vytvořit a zavést plán nápravných opatření vedoucí k nápravě vzniklé situace.

5.

PODÁVÁNÍ HLÁŠENÍ

V případě jakýchkoli dotazů či pochybností a nastanou-li jakékoli problémy týkající se etiky či
dodržování předpisů, jsou Dodavatelé povinni oznámit je na oddělení etiky a dodržování předpisů
společnosti Bombardier (nebo je ohlásit v souladu s oznamovací povinností uvedenou v příslušné
dodavatelské smlouvě se společností Bombardier):

POŠTOU

SYSTÉM PODÁVÁNÍ ZPRÁV BOMBARDIER

Bombardier Ethics and Compliance Office
800 Blvd. René-Lévesque West, 29th floor
Montreal, Quebec
Canada
H3B 1Y8

V online systému společnosti Bombardier pro
podávání hlášení, který je k dispozici 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce, můžete
hlášení podávat důvěrně a anonymně, a to
prostřednictvím zabezpečené internetové stránky.

TELEFONICKY
+1 (514) 861-9481

E-MAILEM
compliance.office@bombardier.com
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