Etický kodex pro dodavatele
Skupina PFNonwovens (PFN) je předním výrobcem
na trhu s netkanými textiliemi. Jsme hrdí na naše
výrobky s pověstí špičkové kvality i na náš
zákaznický servis, který je nejlepší v oboru.
Chceme dosahovat těch nejvyšších norem ve všech
oblastech naší činnosti a totéž očekáváme i od
našich dodavatelů.
Skupině PFN záleží jak na etickém a zákonném
jednání, tak i na profesionalitě a čestnosti v
obchodních stycích a vztazích. Usilujeme o
dodržování vysokých etických standardů a všech
příslušných zákonů, pravidel a směrnic, a to za
všech okolností. Činnost našich dodavatelů může
mít dopad na dobré jméno skupiny PFN a její
důvěryhodnost v očích zákazníků a zaměstnanců.
Proto očekáváme dodržování těch nejvyšších
etických standardů i od našich dodavatelů.
Etický kodex pro dodavatele obsahuje principy
zákonného a etického jednání, které skupina PFN
očekává
od
svých
dodavatelů
a
jejich
subdodavatelů.
Dodržování zákonů
Skupina PFN od svých dodavatelů
dodržování litery i ducha příslušných
platných v zemích jejich působnosti,
standardů
příslušného
odvětví
a
upravených v tomto Etickém kodexu.

očekává
zákonů
jakož i
principů

Zaměstnávání
Dodavatelé nebudou využívat žádnou formu nucené
nebo otrocké práce, a to ani nedobrovolnou práci
vězňů.
Dodavatelé nebudou využívat dětskou práci.
Všichni zaměstnanci musí být starší (a) nejnižší
věkové hranice pro legální práci v dané zemi a (b)
patnácti let, a to bez ohledu na to, že daná země
umožňuje legální práci i pro mladší zaměstnance.
Dodavatelé budou ohledně mezd, práce přesčas a
povinných zaměstnaneckých výhod dodržovat
příslušné místní mzdové zákony.
Dodavatelé budou dodržovat rozumnou pracovní
dobu tak, aby splňovala požadavky kladené
příslušnými zákony, předpisy a směrnicemi v
zemích jejich působnosti.
Rovné příležitosti a nediskriminace
Dodavatelé zajistí, aby na jejich pracovištích
nedocházelo ke krutému a nelidskému zacházení
se zaměstnanci, jako je například sexuální

obtěžování a tělesné tresty. Netoleruje se ani žádná
forma diskriminace. PFN věří, že všechny pracovní
smlouvy musí být založeny na schopnosti
jednotlivce vykonávat svěřenou práci, nikoliv na
jeho osobní charakteristice nebo víře. PFN
upřednostňuje dodavatele, kteří při náboru
zaměstnanců ani v jiných situacích své
zaměstnance nediskriminují na základě rasy, barvy
pleti, původu, pohlaví, sexuální orientace,
náboženství nebo handicapu.
Lidská práva
Dodavatelé budou dodržovat všechny příslušné
zákony, pravidla a směrnice chránící lidská práva.
Ochrana zdraví a bezpečnost
Dodavatelé budou dodržovat všechny příslušné
zákony, pravidla a směrnice na ochranu životního
prostředí. Taktéž si opatří všechna potřebná
povolení, licence a registrace, budou dohlížet na
jejich aktuálnost a provozovat svou činnost v
souladu s nimi.
PFN od svých dodavatelů očekává,
bezpečnost a dostatečnou ochranu
pracovišti a že přijmou odpovědnost
prostředí, aby se minimalizoval
ekologický dopad výroby.

že zajistí
zdraví na
za životní
nepříznivý

Dodavatelé
nebudou
své
zaměstnance
a
návštěvníky svých zařízení vystavovat chemickým,
biologickým nebo fyzickým nebezpečím. Naopak
budou monitorovat svá pracoviště, aby předešli
bezpečnostním rizikům a zajistili bezpečné prostředí
pro své zaměstnance a návštěvníky. Dodavatelé
také budou podávat informace a vést školení
ohledně nebezpečných materiálů.
Naše dodavatele podporujeme ve snaze šetřit
přírodní zdroje, recyklovat a vyhýbat se používání
nebezpečných materiálů, kdykoliv je to možné.
Dodavatelé zajistí bezpečné a zákonné nakládání
s odpadem (manipulace, skladování, recyklace).
Stejným způsobem budou řízeny emise do ovzduší
a vypouštění odpadních vod.
Dodavatelé zavedou náležité postupy pro
identifikaci, prevenci a zmírnění jakýchkoliv
eventuálních rizik, která by ohrožovala životní
prostředí nebo bezpečnost práce, součástí kterých
budou i postupy v případě havárií.

Obchodní a finanční evidence
PFN od svých dodavatelů očekává, že budou
poctivě a řádně vystavovat faktury. Faktury musí být
rozepsány do jednotlivých položek, doplněny o

náležitou dokumentaci a musí být v souladu s
dalšími požadavky upřesněnými v dané smlouvě.
Faktury nesmějí být účelově rozdělovány s
úmyslem obejít požadavky na schválení.

Protikorupční politika
PFN zastává politiku nulové tolerance úplatkářství a
korupce a to stejné očekává i od svých dodavatelů.
Dodavatel nesmí (a) nabízet nebo poskytovat
jménem PFN jakoukoliv penězi vyčíslitelnou
hodnotu za účelem získání nepatřičné výhody, (b)
nabízet nebo poskytovat jakoukoliv penězi
vyčíslitelnou hodnotu zaměstnanci PFN za účelem
získání nepatřičné výhody, (c) požadovat nebo
přijímat jakoukoliv penězi vyčíslitelnou hodnotu, o
níž dodavatel ví nebo tuší, že je nabízena za
účelem získání nepatřičné výhody

Firemní dárky a společenské akce
O všech nákupech skupiny PFN bude rozhodovat
cena, kvalita a servis. PFN bude se svými
dodavateli jednat čestně, poctivě a otevřeně.
Zaměstnanci PFN musí vést všechny obchody a
obchodní styky striktně v souladu s našimi vnitřními
předpisy.
PFN zakazuje požadování, nabízení či přijímání
jakýchkoliv nepatřičných dárků nebo úsluh,
jakoukoliv formu odměn, zprostředkovatelských
poplatků, úplatků a provizí, které by měly být
podmínkou uzavření obchodu s PFN nebo by byly
pokusem o získání nepatřičné výhody. Všechny
firemní dárky musí mít oprávněný obchodní účel.
Zaměstnanci PFN nesmí bez souhlasu vedení
přijímat jakékoliv dárky v hodnotě vyšší než 50 USD
nebo v ekvivalentní hodnotě v jiné měně.

Důvěrné informace, soukromí a zabezpečení
dat
Dodavatelé musí podepsat a dodržovat dohody o
zachování důvěrnosti, které mají chránit soukromé
informace PFN a jejích zákazníků. V případě, že
dodavatel
zachází
v
zastoupení
PFN s
identifikovatelnými osobními údaji, které patří PFN
nebo jejím zákazníkům či zaměstnancům, musí se
smluvně zavázat, že přijme dostatečná opatření k
ochraně soukromí a údajů.

Daňové úniky a napomáhání daňovým únikům
PFN zastává politiku nulové tolerance daňových
úniků a napomáhání daňovým únikům. Očekává se,
že dodavatelé budou mít zavedeny strategie a
postupy, které jejich zaměstnancům a dalším
spolupracovníkům zabrání dopouštět se daňových
úniků nebo jejich napomáhání.

Etický kodex dodavatelů a hlášení
Skupina PFN očekává, že její dodavatelé mají svůj
vlastní etický kodex, který usměrňuje obchodní
jednání a praktiky podobným způsobem jako tento
Etický kodex pro dodavatele.
Dodavatelé zabezpečí systém hlášení, který jim
umožní zjistit výskyt nezákonných aktivit nebo
podezření na ně na pracovišti, a to bez použití
nátlaku, zastrašování a pronásledování. Pokud je
podáno hlášení, dodavatel jej prošetří a v případě
potřeby přijme nápravná opatření.
Dodavatelé zavedou vlastní postupy pro pečlivé
prověrky vlastních dodavatelů, subdodavatelů a
dalších stran ve svém dodavatelském řetězci.
Dodavatelé okamžitě zpraví PFN o porušení nebo
možném porušení pravidel ve svém dodavatelském
řetězci.

