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Zásady spolupráce s dodavateli

ZÁSADY SPOLUPRÁCE S DODAVATELI
Společnost Brambles se zavazuje být zodpovědným a cenným partnerem v dodavatelském řetězci. I
nadále budeme vytvářet udržitelné podnikání, které slouží zákazníkům, zaměstnancům a akcionářům,
ale i komunitám, ve kterých žijí.
Pro dlouhodobý úspěch společnosti Brambles je zásadní silná a dynamická dodavatelská základna. Při
plnění měnících se potřeb zákazníků spoléháme na odborné znalosti a dovednosti dodavatelů a
spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří dodržují všechny platní zákony, včetně příslušných zákonů
v oblasti práce, zaměstnání, životního prostředí, lidských práv, mezd a pracovní doby a ochrany zdraví
a bezpečnosti.
Ve společnosti Brambles jsme se zavázali dosáhnout cílů přístupu Zero Harm. To znamená, že
usilujeme nulový počet zranění, nulové škody na životním prostředí a nulový škodlivý dopad na lidská
práva. Tento závazek je popsán v listině Zero Harm. Stejně jako u našich zaměstnanců očekáváme i od
našich dodavatelů, že budou pracovat bezpečným způsobem s ohledem na životní prostředí a lidská
práva.
Společnost Brambles se zavazuje pracovat s dodavateli na vytváření efektivnějších, bezpečnějších
a udržitelnějších dodavatelských řetězců prostřednictvím dodržování principů a hodnot popsaných
v kodexu chování a listině Zero Harm, které se uplatňují prostřednictvím místních podnikových politik,
zejména:
• Veškerá obchodní činnost musí probíhat v souladu se zákony a předpisy země, ve které se daný
podnik nachází.
• Od dodavatelů očekáváme, že budou soutěžit férově na trzích, na kterých působí.
• Očekáváme, že naši dodavatelé budou dodržovat principy stanovené v naší politice boje
s úplatkářstvím. Korupční praktiky jsou nepřijatelné. Žádná strana nebude přijímat ani nabízet
úplatky nebo podobné platby. Kromě toho nesmějí dodavatelé žádnému zaměstnanci společnosti
Brambles nabízet dary přesahující symbolickou hodnotu. Žádný zaměstnanec společnosti Brambles
nebude přijímat dary přesahující symbolickou hodnotu a nebudou přijímány žádné dary ani
pohoštění v době před výběrovým řízením či vyjednávání smlouvy ani během ní.
• Naši dodavatelé si jsou vědomi toho, že vybavení společnosti Brambles (palety, RPC a kontejnery)
zůstává za všech okolností majetkem společnosti Brambles. Pokud nebylo písemně dohodnuto
jinak, neprodáváme naše vybavení a máme právo na jeho navrácení.
• Slova a činy našich dodavatelů musí vyjadřovat respekt k různorodé škále lidí a kultur, se kterými
pracujeme, a stejně tak k jejich lidským právům.
• Od našich dodavatelů očekáváme, že budou vytvářet a udržovat kulturu různorodosti a inkluze,
• Od našich dodavatelů očekáváme, že budou dodržovat principy uvedené v prohlášení o lidských
právech v kodexu chování a naší politice lidských práv. Musejí dodržovat stejné požadavky na
minimální věk pracovníků a zajistit, aby byly v jejich podnicích a podnicích v jejich dodavatelském
řetězci zakázány všechny formy nucené práce.
• Jelikož musíme pracovat bezpečně a aplikovat nejlepší praxi v oblasti zdraví, bezpečnosti a kvality,
měli by se tímto řídit i naši dodavatelé,
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• Od našich dodavatelů očekáváme, že budou dodržovat principy uvedené v závazku Zero Harm.
• Základním požadavkem je, aby všechny provozy dodavatelů dodržovaly všechny příslušné zákony
a předpisy o ochraně životního prostředí,
• Naši dodavatelé by měli usilovat o snižování své ekologické stopy, což v důsledku pomáhá
společnosti Brambles snižovat negativní dopady zákazníků na životní prostředí,
• Očekáváme, že dodavatelé budou proaktivně přistupovat k řízení rizik pro životní prostředí a
využívat přírodní zdroje zodpovědným způsobem,
• Od významných dodavatelů v odvětvích s vysokým dopadem na životní prostředí požadujeme
doklady o systémech pro zajištění dobré výkonnosti v oblasti ochrany životního prostředí.
Společnost Brambles bude:
• postupovat spravedlivě a poctivě ve všech jednáních s dodavateli nebo subdodavateli a dodržovat
sjednané platební podmínky,
• používat transparentní a vhodné postupy pro zajištění zboží a služeb,
• vytvářet prostředí, které umožňuje a podporuje sdílení informací a nápadů mezi společností
Brambles a jejími dodavateli,
•

vytvářet a veřejně publikovat klíčové metriky, které sdělují:
– naše postupy a jednání jako pořizovatele zboží a služeb,
– výkonnost našich dodavatelů v sociální oblasti a ochraně životního prostředí.

• upřednostňovat dodavatele, kteří jsou schopni prokázat závazek k udržitelné výkonnosti,
• vyvíjet a používat vhodná opatření k hodnocení výkonnosti strategických dodavatelů a těch
dodavatelů, kteří působí v oblastech nebo činnostech, které společnost Brambles považuje za
rizikové. Společnost Brambles očekává od svých dodavatelů transparentní postup při pravidelném
posuzování jejich výkonnosti.
Podniky společnosti Brambles budou vytvářet a zavádět rámce pro procesy a reporting, které lze
nasazovat a uplatňovat napříč celou skupinou na provozní úrovni, včetně klíčových ukazatelů
výkonnosti. Kromě toho mohou mít jednotlivé podniky specifické politiky zajišťování zdrojů, které
příslušní dodavatelé musí dodržovat (např. řezivo).
Dodavatelé a zaměstnanci by měli nahlásit jakékoli dotazy nebo obavy. V případě pochybností se
poraďte se svým přímým nadřízeným nebo jakýmkoli pracovníkem právního oddělení.
Za implementaci této politiky a její revizi odpovídá tým výkonného vedení společnosti Brambles.
Tato politika bude pravidelně revidována. První revize proběhne 12 měsíců od prvního zavedení a poté
každé dva roky.
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