Příloha 5 / Attachment 5
BSH HOME APPLIANCES GROUP

Kodex chování pro
dodavatele skupiny BSH1

Code of Conduct for
Suppliers of the
BSH group1

Pro všechny dodavatele společnosti BSH Home
Appliances GmbH a všechny společnosti skupiny BSH
platí následující požadavky týkající se firemní
společenské odpovědnosti a dodržování shody.

The following requirements concerning Corporate Social
Responsibility and Compliance shall apply for all
suppliers of the BSH Home Appliances GmbH and all
companies of the BSH group.

Zákony a předpisy
Dodavatel je povinen dodržovat požadavky platných
zákonů a předpisů těch zemí, kde vykonává svou
obchodní činnost.

Laws and regulations
The supplier is obliged to comply with the applicable
laws and regulations of those countries where they
conduct business.

Korupce a uplácení
Jakákoli forma korupce či uplácení je zakázána, toto
platí pro aktivní i pasivní uplácení.

Corruption and bribery
Every form of corruption or bribery is forbidden, this is
valid for active as well as passive bribery.

Nucená práce
Nucená práce v jakékoli podobě je zakázána. To se
týká vězeňské práce, otrocké práce apod.

Forced labour
Forced Labour of any form is forbidden. This includes
forced prison labour, bonded labour or otherwise.

Dětská práce
Dětská práce v jakékoli podobě je zakázána. Pokud
místní právní předpisy nestanovují vyšší věkovou
hranici, nesmějí být zaměstnávány žádné děti školního
věku nebo osoby mladší 15 let (s výjimkou ustanovení
podle úmluvy MOP č. 138). Pracovníci mladší 18 let
nesmějí vykonávat nebezpečnou práci a mohou být
osvobozeni od noční práce s uvážením jejich
vzdělávacích potřeb.

Child labour
Child labour of any form is forbidden. Unless local law
stipulates a higher age limit, no children of school-age or
person younger than 15 (except as provided for by ILO
convention No. 138) shall be employed. Workers under
the age of 18 shall not perform hazardous work and may
be restricted from night work with consideration given to
educational needs.

Harašení
Osobní důstojnost, soukromí a osobní práva každého
jednotlivce musejí být respektovány. Zaměstnanci
nesmějí být vystaveni tělesným trestům nebo
fyzickému, sexuálnímu, psychickému nebo slovnímu
obtěžování či zneužívání.

Harassment
The personal dignity, privacy and personal rights of
every individual have to be respected. Employees shall
not be subject to corporal punishment or to physical,
sexual, psychological or verbal harassment or abuse.

Kompenzace
Mzda, včetně přesčasů nebo benefitů, se musí rovnat
nebo přesahovat úroveň požadovanou platnými zákony
a předpisy ve společnostech dodavatelů.

Compensation
Wages, including overtime or benefits, shall equal or
exceed the level required by applicable laws and
regulations in the suppliers companies.

Pracovní doba
Pokud vnitrostátní předpisy nevyžadují kratší
maximální pracovní dobu a s výjimkou mimořádných
obchodních podmínek, nesmí se od zaměstnanců
dodavatele pravidelně vyžadovat práce se standardním
pracovním týdnem delším než 48 hodin týdně nebo s
celkovým pracovním týdnem delším než 60 hodin

Hours of work
Unless national regulations require less maximum hours
of work and except under extraordinary business
circumstances, employees of the supplier shall not, on a
regularly scheduled basis, be required to work a
standard work week of more than 48 hours per week or
a total work week of more than 60 hours (including
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(včetně přesčasů). Zaměstnanci bude poskytnut
alespoň jeden den volna v každém období sedmi dnů,
s výjimkou mimořádných obchodních podmínek.

overtime). Employees shall be provided at least one day
off in every seven-day period, except in extraordinary
business circumstances.

Nediskriminace
Se všemi zaměstnanci dodavatele, bez ohledu na
barvu jejich pleti, rasu, národnost, sociální zázemí,
možné postižení, sexuální orientaci, politické nebo
náboženské přesvědčení, jakož i jejich pohlaví či věk,
musí být při jakémkoli pracovním rozhodnutí, včetně
zejména přijetí, povýšení, odměňování, benefitů,
školení, propouštění a ukončení, jednáno přesně podle
jejich schopností a kvalifikace.

Non-discrimination
All employees of the supplier, regardless of the colour of
their skin, race, nationality, social background, possible
disability, sexual orientation, political or religious
conviction as well as their gender or age, shall be
treated strictly according to their abilities and
qualifications in any employment decision, including but
not limited to hiring, advancement, compensation,
benefits, training, layoffs and termination.

Zdraví a bezpečnost
Dodavatel je povinen zajistit bezpečné a zdravé
pracovní prostředí s cílem předcházet haváriím a
zraněním a, je-li to možné, zajistit bezpečná a zdravá
ubytovací zařízení, přičemž požadavky platných
místních právních předpisů musejí být splněné jako
minimum.
Musí být zaveden systém řízení bezpečnosti práce
podle normy ČSN OHSAS 18001 nebo jakýkoli
rovnocenný systém.

Health and safety
The supplier is obliged to provide a safe and healthy
working environment to prevent accidents and injury
and, when applicable, provide safe and healthy
residential facilities with applicable local law as a
minimum.
A job safety management system according to OHSAS
18001 or any equal system has to be implemented.

Svoboda sdružování a kolektivní vyjednávání
Dodavatel je povinen respektovat zákonné právo
zaměstnanců na svobodu sdružování a kolektivní
vyjednávání.

Freedom of Association and Collective bargaining
The supplier is obliged to respect the legal right of
employees to freedom of association and collective
bargaining.

Životní prostředí
Dodavatel splňuje ekologické předpisy a normy platné
pro svou činnost a bude se řídit postupy, které jsou
šetrné k životnímu prostředí, a to ve všech lokalitách,
kde působí.
Znečištění životního prostředí musí být minimalizováno
a ochrana životního prostředí se musí neustále
zlepšovat.
Musí být zaveden systém environmentálního
managementu podle normy ISO 14001 nebo jakýkoli
rovnocenný systém.

Environment
The supplier will comply with environmental regulations
and standards applicable to their operations, and will
observe environmentally conscious practices in all
locations where they operate.
Environmental pollution shall be minimized and
environmental
protection
shall
be
improved
continuously.
An environmental management system according to
ISO 14001 or any equal system has to be implemented.

Dodavatelský řetězec
Dodavatel uloží všem svým subdodavatelům, aby
uznali a respektovali požadavky tohoto Kodexu
chování.

Supply chain
The supplier shall oblige all his sub suppliers to
recognize and respect the requirements of this Code of
Conduct.

_______________________________________________________________
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Tyto požadavky jsou založeny na principech Kodexu chování výboru CECED (Evropský výbor výrobců domácích spotřebičů).
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These requirements are based on the principles of the Code of Conduct of the CECED (European Committee of Domestic
Equipment Manufacturers).
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