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Kodex chování dodavatelů skupiny apt 

Jako jedna z předních skupin společností v evropském hliníkovém průmyslu klade skupina apt (dále jen apt) 

významný důraz na udržitelnost a etnické obchodní chování. apt se považuje za odpovědnou za prezentaci 

svých vlastních ekologických a sociálních zásad a očekává, že dodavatelé, prodejci a další zainteresované 

strany (dále jen dodavatelé) je budou dodržovat. 

Etický kodex dodavatele popisuje požadavky, které se od našich dodavatelů očekávají z hlediska dodržování 

právních předpisů o korupci a úplatkářství, sociálních a pracovních podmínek a životního prostředí. apt od 

svých dodavatelů požaduje, aby sdíleli tyto závazky a vyvinuli přiměřené úsilí na podporu dodržování zásad 

tohoto Kodexu mezi svými vlastními dodavateli a subdodavateli. 
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1. zdraví a bezpečnost 

1.1 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Dodavatel identifikuje zdravotní a bezpečnostní rizika (zejména fyzikální, chemická, mechanická a biologická 

rizika) a přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany svých pracovníků na svém pracovišti a na jim 

dostupné infrastruktuře. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou zaměstnancům poskytovány v jakékoli 

nezbytné situaci. Dodavatel dodržuje právní předpisy a podmínky úmluvy ILO o BOZP a zajišťuje bezpečné a 

zdravé pracovní prostředí za účelem zachování zdraví zaměstnanců, ochrany třetích osob a předcházení 

úrazům, úrazům a nemocem z povolání. 

1.2 Připravte se na nouzové situace 

Dodavatel identifikuje a vyhodnocuje havarijní situace a přijímá veškerá nezbytná opatření k minimalizaci jejich 

dopadu efektivním prováděním havarijních plánů. Všichni pracovníci mají právo odmítnout nebo zastavit 

nebezpečnou práci bez sankcí nebo následků. 

 

2. životní prostředí a energie 

2.1 Spotřeba energie a emise skleníkových plynů 

Dodavatel sleduje svou spotřebu energie a emise skleníkových plynů. Usiluje o trvalé snižování emisí 

skleníkových plynů pomocí ekonomických řešení. Dodavatel hodnotí „CO²„stopa“ svých operací a produktů. 

Kdykoli je to možné, je třeba upřednostňovat využívání obnovitelných energií. Navíc neustále kontroluje a 

zlepšuje své provozní podmínky do té míry, že mají negativní vliv na životní prostředí. Zejména snižuje 

negativní dopady spotřeby vody a odpadních vod na životní prostředí, emise znečišťujících látek a 

skleníkových plynů, využívání materiálů a odpadů a podporuje zachování kvality půdy a biologické 

rozmanitosti. 
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2.2 Spotřeba zdrojů, zamezení znečišťování životního prostředí a minimalizace odpadu 

Dodavatel se zavazuje optimalizovat využití přírodních zdrojů včetně energie a vody. Odpadní vody a odpad 

jsou před vypuštěním nebo likvidací náležitě označeny a zpracovány v souladu s platnými zákony a předpisy. 

2.3 Odpovědné nakládání s chemikáliemi 

Dodavatel se zavazuje označovat nebezpečné látky a chemikálie a zajistit bezpečnou manipulaci, skladování 

a likvidaci. Všechny platné zákony a předpisy týkající se nebezpečných látek a chemikálií musí být přísně 

dodržovány. Omezení látek a požadavky na bezpečnost produktů stanovené platnými zákony a předpisy jsou 

povinné. 

 

3. pracovní podmínky 

3.1 Rovné příležitosti 

Jakákoli diskriminace na základě rasy, barvy pleti, věku, pohlaví, sexuální orientace, etnického původu, 

postižení, náboženství, příslušnosti k politické straně, odborové příslušnosti nebo jiného sociálního původu při 

najímání, školení, povyšování a odměňování není povolena. Očekáváme, že se naši dodavatelé zaváží k 

zásadám Všeobecné deklarace lidských práv a budou respektovat lidská práva. 
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3.2 Zákaz dětské práce 

Dodavatel nezaměstnává děti, které nedosáhly zákonného minimálního věku pro zaměstnání v příslušné zemi. 

Pokud není stanoven minimální věk pro zaměstnání, dodavatel nezaměstnává děti mladší 15 let. Dodavatel 

nezaměstnává osoby mladší 18 let pro rizikové práce. Zaměstnanci mladší 18 let vykonávají pouze práce v 

souladu se zákonnými požadavky. apt si vyhrazuje právo přijmout okamžitá opatření, pokud bude 

identifikována dětská práce, která není v souladu s výjimkami úmluvy MOP. 

3.3 Zákaz nucené práce 

Nucená práce ve všech jejích formách je zakázána. Práce musí být vždy vykonávána dobrovolně. 

Zaměstnanci musí mít možnost ponechat si kontrolu nad svými identifikačními dokumenty (např. pas, pracovní 

povolení nebo jakýkoli jiný osobní právní dokument). Dodavatel zajišťuje, že zaměstnanci nebudou platit žádné 

poplatky ani jiné platby za to, aby byli zaměstnáni po celou dobu náboru a pracovní doby. Dodavatel je 

odpovědný za zaplacení jakýchkoli poplatků a poplatků, které mohou vzniknout v souvislosti se zaměstnáním. 

3.4 Pracovní doba a náhrada 

Dodavatel bude dodržovat platné zákony týkající se pracovní doby, mezd a dalších pracovních výhod v rámci 

příslušné jurisdikce. 

3.5 Právo na sdružování a svoboda projevu 

Dodavatel uznává právo na svobodu sdružování a kolektivního vyjednávání v rozsahu povoleném zákonem. 

3.6 Řízení reklamací 

Zaměstnanci dodavatelů by měli být schopni otevřeně a beze strachu komunikovat s vedením. To platí 

zejména tehdy, když zaměstnanci v dobré víře nahlásí praktiky společnosti, které porušují zákony nebo interní 

předpisy. 

 

https://in.apt-alu-products.com/Collection/Eckental_Messstand%20Mitutoyo_1.jpg
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4. obchodní etika 

4.1 Korupce, vydírání a úplatkářství 

Dodavatel se zavazuje dodržovat zákonná ustanovení o boji proti korupci. Dodavatel se zavazuje provádět 

své podnikání etickým způsobem a v souladu se všemi platnými pravidly a předpisy. Neslibuje ani neposkytuje 

žádnou výhodu, která by nepatřičně ovlivnila jednání nebo získala nepatřičnou výhodu. Dodavatel netoleruje 

žádnou formu vydírání nebo uplácení. 

4.2 Spravedlivá hospodářská soutěž 

Dodavatel se neúčastní dohod s konkurenty, které porušují antimonopolní zákony, ani nezneužívá potenciálně 

existujícího dominantního postavení. 

4.3 Praní špinavých peněz 

Dodavatel se nepodílí na praní špinavých peněz a dodržuje zákonné povinnosti k předcházení praní špinavých 

peněz. 

4.4 Ochrana soukromí a údajů 

Dodavatel musí zajistit dodržování zákonů o ochraně dat a bezpečnosti informací. 

4.5 Střet zájmů 

Dodavatel striktně odděluje obchodní a soukromé zájmy. Jednotlivci nesmí zneužívat svého postavení ve 

společnosti ve svůj prospěch nebo ve prospěch vlastní rodiny či přátel. 

4.6 Finanční odpovědnost 

Dodavatel vede účetnictví a evidenci v souladu s platnou legislativou. 

 

5. Udržitelné získávání zdrojů 
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Dodavatel vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby sdělil a prosadil zásady tohoto Kodexu chování dodavatele v 

celém svém dodavatelském řetězci svým dodavatelům a dalším subdodavatelům. 

 

6. systémy řízení 

Při výběru a spolupráci se svými dodavateli klade apt důraz na to, aby ve svých současných systémech aktivně 

provozovali systém managementu kvality podle ISO 9001, systém environmentálního managementu podle 

ISO 14001 a systém energetického managementu podle ISO 50001 nebo ekvivalentní systémy. platná verze. 

Kromě toho společnost apt podporuje systém řízení bezpečnosti práce založený na ISO 45001. 

  

7. dialog 

Společnost apt očekává, že její dodavatelé budou hlásit potenciální porušení zásad uvedených apt 

Compliance Office (ethics@apt-alu-products.com) Zpráva. 

Dodavatel na požádání poskytne společnosti apt informace o implementaci a dodržování požadavků Kodexu 

dodavatele. apt si vyhrazuje právo ověřit soulad s kodexem. Dodavatelům se vždy doporučuje, aby si stanovili 

své vlastní závazné směrnice pro etické chování. 

apt si vyhrazuje právo požadovat v případě nesouladu opatření k nápravě a v případě potřeby ukončit 

spolupráci. 

  

8. podpis 

Tímto potvrzuji, že jsem oprávněným zástupcem níže uvedené společnosti a že jsem si pečlivě přečetl a 

porozuměl obsahu tohoto dokumentu. 
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