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Působnost
Následující kodex platí pro externí třetí strany, které společnosti Fresenius Medical Care AG &
Co. KGaA a jejím dceřiným společnostem poskytují materiály anebo služby (dále jen „Fresenius
Medical Care“, „společnost“, „my“, „naše“, „nám/nás“), například pro poskytovatele, konzultanty,
dodavatele a ostatní zprostředkovatele; všichni dále jen „dodavatelé“.

Preambule
Fresenius Medical Care usiluje o to, aby vytvářela pro dialyzované pacienty po celém
světě každý den budoucnost, kterou stojí za to žít. Hlavními hodnotami společnosti
jsou: Spolupráce, iniciativa, spolehlivost a dokonalost1.
Soustřeďujeme se na poskytování vysoce kvalitních produktů a služeb a optimálních
udržitelných zdravotnických a profesionálních postupů v péči o pacienty. To je naším
závazkem vůči našim pacientům, partnerům ve zdravotnickém sektoru i investorům.
Dodavatelé zásadně přispívají k hlavním hodnotám, udržitelnému růstu, kvalitě produktů a
péči o pacienty společnosti Fresenius Medical Care. Protože se držíme na vysoké úrovni,
očekáváme stejně vysokou úroveň i od svých dodavatelů. Povzbuzujeme proto dodavatele,
aby podporovali náš závazek vůči společnosti, životnímu prostředí a zainteresovaným
subjektům. Za tímto účelem vytvořila společnost Fresenius Medical Care tento globální Kodex
chování pro dodavatele (dále jen „Dodavatelský kodex“), který nastiňuje, co od dodavatelů
očekáváme. Dodavatele nabádáme a očekáváme od nich, že v rámci svých společností stanoví
odpovídající postupy, aby hodnotové a dodavatelské řetězce tyto požadavky splňovaly.
Dodržování Dodavatelského kodexu je důležitým kritériem při výběru dodavatelů. Společnost
je ochotná spolupracovat s dodavateli a pomoci jim dodržovat tyto požadavky, například
prostřednictvím kontrol a společně vytvořených plánů pro neustálé zlepšování.
V tomto Dodavatelském kodexu jsou uvedena obecná očekávání a způsob, jak by společnost
Fresenius Medical Care ráda spolupracovala se svými dodavateli. Témata nastíněná v tomto
dokumentu je třeba považovat za minimální požadavky, které vycházejí z mnoha mezinárodně
uznávaných norem společenské odpovědnosti firem, včetně Všeobecné deklarace lidských
práv, iniciativy OSN Global Compact a Pokynů EU k zadávání zelených veřejných zakázek.
V případě, že existují jakékoliv národní předpisy, další platné zákony nebo smluvní závazky,
které upravují stejné otázky, bude platit ustanovení zajišťující nejvyšší standard.

1

Chcete-li získat další podrobnosti o firemní kultuře FME, navštivte prosím naše webové stránky:
https://www.freseniusmedicalcare.com/en/corporateculture/
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1. Poctivost a etika
Od dodavatelů se očekává, že budou podnikat eticky a zodpovědně a jednat
poctivě.

1.1

Dodržování platných
právních předpisů

Ve společnosti Fresenius Medical Care
prosazujeme
hodnoty
poctivosti
a
zákonného jednání, zejména s ohledem na
boj proti korupci a úplatkářství. Tyto
hodnoty
prosazujeme
ve
vlastních
podnicích i ve vztazích s dodavateli. Náš
trvalý úspěch a reputace závisí na obecném
závazku jednat odpovídajícím způsobem.
Očekáváme, že se naši dodavatelé zavážou
k prosazování těchto zásadních hodnot
dodržováním platných právních předpisů a
stanovením odpovídajících postupů.
Dodavatelé
také
musí
společnost
podporovat,
aby
splňovala
rozšířené

zákonné a regulační požadavky, a vyvíjet
maximální úsilí, udržovat a na vyžádání
poskytnout
přesnou
a
kompletní
dokumentaci.

1.2

Korupce, úplatkářství a
podvody

Dodavatelé nesmí tolerovat žádnou formu
korupce, úplatkářství, vydírání, zpronevěry
ani jiný druh podvodného chování.
Dodavatelé
nesmí
zaměstnancům
společnosti Fresenius Medical Care nabízet
nic
hodnotného
s úmyslem
ovlivnit
obchodní rozhodnutí nebo s očekáváním
preferenčního zacházení. Dále očekáváme,
že se dodavatelé zdrží nabízení, slibování
nebo schvalování čehokoliv hodnotného
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(včetně jakékoliv položky, daru, služby či
čehokoliv jiného, ať už ve formě osobního
prospěchu nebo jiné) JAKÉKOLIV osobě či
subjektu, přímo či nepřímo prostřednictvím
třetích stran, pro zajištění nového obchodu,
udržení stávajícího obchodu nebo získání
nezákonné výhody. Stejně tak NESMÍ
požadovat, přijímat nebo souhlasit, že
přijmou cokoliv hodnotného pro sebe nebo
jménem jiné osoby nebo subjektu za
účelem (výslovným nebo skrytým) zajištění
nezákonné
výhody
nebo
ovlivnění
obchodních rozhodnutí.

1.3

Střet zájmů

Ke střetu zájmů dochází, když má osoba
soukromý/osobní zájem, který může
ovlivňovat
její
obchodní
rozhodnutí.
Příklady těchto situací zahrnují například:
osobní, soukromý nebo finanční zájem
zaměstnanců společnosti Fresenius Medical
Care na jakémkoliv obchodu dodavatele
nebo naopak.
V tomto ohledu se musí dodavatelé
vyvarovat veškerých vztahů, transakcí
nebo aktivit, které jsou nebo se zdají být
v rozporu
s objektivním
a
férovým
obchodním
vztahem
se
společností
Fresenius Medical Care.
Pokud
dojde
ke
skutečným
nebo
potencionálním střetům, musí o nich
dodavatelé společnost ihned informovat.

1.4

Praní špinavých peněz

Praní špinavých peněz se všeobecně
definuje jako zapojení se do transakcí
s majetkem nabytým trestnou činností,
strukturování transakci způsobem, kterým
se zabraňuje odhalení trestné činnosti,
nebo zapojení se do transakcí, které
podporují trestnou činnost.
Očekáváme,
že
dodavatelé
budou
dodržovat všechny platné zákony, pravidla
a předpisy proti praní špinavých peněz.
Dodavatelé musí učinit všechny nezbytné
kroky, aby podnikali pouze se seriózními

obchodními
partnery
zapojenými
do
legitimních obchodních činností s legitimně
získanými prostředky.

1.5

Identifikace obav

Dodavatelé
musí
zaměstnance
povzbuzovat a poskytnout jim prostředky,
aby mohli kdykoliv nahlásit své obavy
ohledně dodržování předpisů, zahrnující
například potencionálně nezákonné aktivity
na pracovišti, potencionální porušování
zákonů, nařízení nebo zásad, a to aniž by
jim hrozila odveta, zastrašování nebo
obtěžování. Jakékoliv oznámení učiněné
v dobré víře musí být zahnuto do zásad
zabraňujících odvetným opatřením. Se
všemi oznámeními se musí nakládat
důvěrně a chránit přitom identitu osoby,
která oznámení činí. Umožňuje-li to místní
zákon, mělo by být umožněno anonymní
oznamování. Dodavatelé musí taková
oznámení ihned řádně prošetřit a v případě
potřeby podniknout nápravu.
1.6

Spravedlivá hospodářská
soutěž

Dodavatelé musí podnikat v souladu se
spravedlivou hospodářskou soutěží a
v souladu s příslušnými protimonopolními
zákony.

1.7

Kontroly mezinárodního
obchodu

Dodavatelé musí dodržovat předpisy
týkající se kontroly vývozu platné pro jejich
podnikání a v případě potřeby poskytovat
celní službě a dalším orgánům přesné a
pravdivé informace.

1.8

Přesnost záznamů

Všechny účetní knihy a záznamy musí
odpovídat
místním
požadavkům
a
všeobecně přijímaným účetním zásadám.
Záznamy dodavatelů musí být ve všech
podstatných ohledech přesné: Záznamy
musí být čitelné, jasné a musí odrážet
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skutečné transakce a platby. Dodavatelé
nesmí skrývat, nezaznamenávat položky či
provádět
falešné
záznamy.
Veškeré
obchodní záznamy musí přesně odrážet
skutečnou povahu a rozsah dané transakce
nebo výdaje.

Care,
včetně
veškerých
patentů,
ochranných známek, autorských práv,
obchodních
tajemství,
technických,
vědeckých a odborných znalostí nebo
know-how
získaných
v průběhu
naší
spolupráce.

1.9

1.11 Normy při provádění
klinického výzkumu

Propagace

Dodavatelům bez našeho předchozího
písemného
souhlasu
nedovolujeme
používat
název
či
logo
společnosti
Fresenius Medical Care na žádném
veřejném
displeji
nebo
dokumentu.
Dodavatelé dále nesmějí bez takového
předchozího souhlasu prozradit svůj vztah
se společností Fresenius Medical Care nebo
s jejími produkty, díly, designy, ani žádné
jiné neveřejné informace na žádných
veřejných místech, zahrnující tiskové
zprávy, webové stránky, sociální média,
obchodní veletrhy a zařízení dodavatelů.

1.10 Ochrana osobních údajů,
důvěrnost a práva
k duševnímu vlastnictví
Dodavatelé
musí
důvěrné
a
citlivé
informace ochraňovat a řádně používat,
aby se zajistila ochrana údajů společnosti,
zaměstnanců, pacientů a práva pacientů na
soukromí v souladu s příslušnými právními
předpisy.
Se všemi dokumenty a se všemi
informacemi
týkajícími
se
operací
společnosti
se
musí
nakládat
jako
s důvěrnými. Důvěrné informace zahrnují
všechny neveřejné strategické, finanční,
technické
nebo
obchodní
informace
společnosti Fresenius Medical Care.
Dodavatelé navíc musí chránit práva
k duševnímu
vlastnictví
všech
zaměstnanců a obchodních partnerů.
Očekává se od nich, že budou chránit
duševní vlastnictví své vlastní i duševní
vlastnictví společnosti Fresenius Medical

Dodavatelé
budou
provádět
klinický
výzkum, jako například klinické zkoušky a
další
studie
na
lidech,
v souladu
s mezinárodními
předpisy,
aktuálními
národními a lokálními právními předpisy a
uznávanými mezinárodními kvalitativními a
bezpečnostními normami platnými pro
danou práci. Dodavatelé musí při provádění
takových studií dodržovat etické a
zdravotní požadavky.

1.12 Dobré životní podmínky
zvířat
Se zvířaty se musí zacházet s respektem a
způsobovat jim co nejméně bolesti a
stresu. Co nejvíce by se mělo zamezit
pokusům na zvířatech, je třeba využívat
metody, díky nimž budou pokusy na
zvířatech zastaralé. Alternativy by se měly
využít
vždy,
když
to
je
vědecky
opodstatněné a přijatelné pro regulační
orgány.

1.13 Minerály z konfliktních
regionů
Dodavatelé musí zajistit, aby produkty
dodávané společnosti Fresenius Medical
Care neobsahovaly kovy získané z minerálů
nebo jejich derivátů, které pocházejí
z konfliktních regionů, které přímo nebo
nepřímo financují nebo přinášejí prospěch
ozbrojeným skupinám a způsobují nebo
podporují porušování lidských práv.
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2. Lidská práva a pracovní podmínky
Dodavatelé musí zajistit všem svým pracovníkům a dodavatelům bezpečné,
spravedlivé, nediskriminující pracovní prostředí, kde panuje respekt.

2.1

Žádná diskriminace a
obtěžování

Dodavatelé musí zajistit nediskriminující
pracoviště, kde panuje respekt a které si
cení přínosů každého, kdo se zapojí do jeho
obchodní činnosti. Dodavatelé nesmí na
pracovišti
tolerovat
žádnou
formu
diskriminace,
verbální,
fyzické
nebo
sexuální obtěžování ani zastrašování.
Dodavatelé
nesmí
tolerovat
žádnou
diskriminaci či nespravedlivé zacházení na
základě pohlaví, rasy, etnického původu
nebo barvy, národnosti či národnostního
původu, náboženství či víry, věku,
rodinného či manželského stavu, občanství,
handicapu, fyzického stavu a konstituce,
vzhledu, sexuální orientace, legálních
politických názorů a aktivit, členství

v odborových organizacích a podnikových
radách, zapojení do legální kolektivní
pracovní
činnosti
nebo
jiných
diskriminujících či nezákonných kritérií.
Dodavatelé musí ihned podniknout kroky
proti nezákonnému a diskriminujícímu
chování svých zaměstnanců, pracovníků,
zástupců a dodavatelů a v případě, že si
všimnou nebo pocítí takové chování ze
strany zaměstnanců, zástupců, ředitelů,
zprostředkovatelů či jiných pracovníků
společnosti
Fresenius
Medical
Care,
společnosti Fresenius Medical Care to
nahlásí.

2.2

Prevence nepatřičného
chování, násilí a obtěžování

Od dodavatelů se očekává, že odsoudí
obtěžování či zastrašování v jakékoliv
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podobě a jakékoliv násilné či nepatřičné
chování.
Dodavatelé
musí
zajistit
pracoviště bez krutého a nelidského
zacházení, tedy bez sexuálního obtěžování,
tělesných
trestů,
psychického
nebo
fyzického nátlaku či slovního napadání.

2.3

Zákaz nucené práce a dětské
práce

Dodavatelé
musí
zaujmout
jasné
stanovisko proti nucené práci a jakékoliv
formě vykořisťovatelské dětské práce a
nesmí se zapojovat do žádné nucené nebo
nedobrovolné práce.
Dodavatelé
musí
odsoudit
vykořisťovatelskou
dětskou
práci
a
nezaměstnají pracovníky, kteří nedosáhli
minimálního
věku
pro
přijetí
do
zaměstnání,
definovaného
příslušnou
národní legislativou nebo mezinárodními
konvencemi.

2.4

Zaměstnávání, pracovní
podmínky a spravedlivé
zacházení

pracovních podmínek, včetně pracovních
smluv, minimálních mezd a benefitů,
maximálního počtu pracovních hodin a musí
zachovávat spravedlivé pracovní podmínky.
Normální pracovní týden by neměl překročit
maximální počet hodin povolený místní
legislativou a přesčasy by měly být
nařízeny pouze v souladu s místními
zákony. Zaměstnanci by měli mít během
7denního
týdne
alespoň
minimálně
požadované volné dny. Náhrada vyplácená
pracovníkům musí být v souladu se všemi
příslušnými mzdovými zákony, včetně těch
týkajících se minimální mzdy a zákonem
stanovených dávek. Naši dodavatelé musí
respektovat práva pracovníků na volné
sdružování, vstoupení nebo nevstoupení do
odborů nebo úsilí o zastoupení, která jsou
v souladu
s místními
zákony.
Naši
dodavatelé musí navíc vytvářet prostředí,
kde se pracovníci budou cítit příjemně a
budou moci otevřeně diskutovat s vedením
o pracovních podmínkách, aniž by se
museli obávat odvety, zastrašování nebo
pronásledování.

Dodavatelé musí dodržovat příslušné
právní předpisy týkající se zaměstnávání a
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3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Dodavatelé musí zajistit bezpečné, hygienické a zdravé pracovní prostředí. Od
dodavatelů očekáváme, že přijmou všechna nutná opatření, aby předešli
poraněním a škodám.

3.1

Ochrana pracovníků

Dodavatelé musí pracovníky na pracovišti
nebo v obytných prostorách poskytnutých
společností
chránit
před
škodlivým
vystavením chemickým, biologickým a
fyzikálním
rizikům,
nehygienickými
podmínkami a fyzicky náročnými úkoly.

3.2

Bezpečnost procesů

Dodavatelé musí mít odpovídající procesy
nebo programy, aby zabránili nebo zmírnili
únik chemikálií, které ovlivňují nebo mohou
ovlivňovat zdraví a bezpečnost pracovníků,
sousedů nebo jiných zainteresovaných
subjektů.

3.3

Bezpečnost produktů

Dodavatelé musí dodržovat předpisy
týkající se bezpečnosti produktů, produkty
řádně označovat a sdělovat požadavky na
manipulaci
s produkty.
Pro
případ
oprávněné potřeby poskytnou příslušným
stranám platnou dokumentaci obsahující
všechny
informace
související
s bezpečností všech nebezpečných látek.
Ta
zahrnuje
informace
o produktu,
bezpečnostní
listy,
oznámení
nebo
potvrzení o registraci, scénáře použití a
expozice. Dodavatelé budou s příslušnými
stranami proaktivně a transparentně sdílet
informace o zdravotních, bezpečnostních a
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environmentálních
produktů.

3.4

aspektech

svých

Havarijní připravenost a
reakce

Dodavatelé identifikují a posoudí havarijní
situace na
pracovišti
a
v obytných
prostorách poskytnutých společností a
implementováním havarijních plánů a
postupů reakcí minimalizují jejich vliv.

3.5

Informace o nebezpečnosti

K dispozici
musí
být
informace
o bezpečnosti týkající se nebezpečných
materiálů
–
včetně
farmaceutických
sloučenin a farmaceutických meziproduktů
– které se použijí k poučení, proškolení a
ochraně pracovníků před nebezpečím.
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4. Životní prostředí
Dodavatelé musí vyvinout maximální úsilí, aby minimalizovali nepříznivé vlivy své
činnosti na životní prostředí a eliminovali nebo, není-li to proveditelné,
minimalizovali a řídili jakákoliv významná environmentální rizika. Dodavatele
nabádáme, aby zabraňovali znečišťování životního prostředí, efektivně využívali
přírodní zdroje, recyklovali odpad a zlepšovali svůj environmentální profil. To
zahrnuje ochranu přírodních zdrojů využitím ekologických a efektivních úkonů, jeli to možné, nepoužívání nebezpečných materiálů a věnování se činnostem
zahrnujícím opětovné využívání a recyklaci zdrojů.

4.1

Legislativa týkající se
životního prostředí

Dodavatelé
musí
dodržovat
všechny
příslušné environmentální právní předpisy.
Je třeba získat všechna požadovaná
povolení, licence, informace o registraci a
omezení a je třeba sledovat související
úkony a požadavky na podávání zpráv.

4.2

Odpad a emise

Dodavatelé musí využívat systémy, které
zajistí bezpečnou manipulaci, přepravu,
skladování a likvidaci/vypouštění odpadů,
emisí do ovzduší a vypouštění odpadních
vod v souladu se zákony. Jakýkoliv odpad,
odpadní voda nebo emise, které mohou
potencionálně nepříznivě ovlivnit zdraví lidí
nebo životní prostředí, se musí před
vypuštěním do životního prostředí řádně
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řídit, kontrolovat a upravit. Je třeba
postavit všechny nezbytné objekty a
zařízení a udržovat je způsobem, který
zajistí bezpečnou kontrolu příslušných rizik.

4.3

Úniky a vypuštění

Dodavatelé musí využívat systémy, které
zabrání a minimalizují možné úniky a
vypuštění nebezpečných látek, odpadů,

odpadních vod a emisí do životního
prostředí, nebo zařízení, kde se již
související
rizika
nekontrolují
(např.
veřejná
kanalizace,
veřejné plochy).
Dodavatelé musí využívat procesy, které
minimalizují výsledné dopady na dotčené
sousedy.
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5. Kvalita
Dodavatelé musí usilovat o udržování vysoké kvality a zajištění ochrany svých
produktů před neoprávněnými třetími stranami.

5.1

Požadavky na kvalitu

Dodavatelé
musí
splňovat
všeobecně
uznávané kvalitativní normy nebo smluvně
dohodnuté požadavky na kvalitu a normy,
aby poskytovali zboží a služby, které budou
vyhovovat potřebám společnosti Fresenius
Medical Care a jejím zákazníkům, budou
fungovat tak, jak je uvedeno v záruce, a
budou
bezpečné
pro
určené
použití.
Dodavatelé musí ihned řešit všechny zásadní
problémy,
které
mohou
potencionálně
negativně ovlivnit kvalitu zboží a služeb.
Dodavatelé musí společnost informovat
o změnách výrobního nebo dodavatelského
procesu, které potencionálně mohou ovlivnit
specifikace poskytovaného zboží a služeb.

5.2

Zabezpečení a opatření proti
padělání

Dodavatelé musí mít
v dodavatelských
řetězcích
dobré
bezpečnostní
postupy.
Dodavatelé musí zajistit celistvost každé
zásilky pro společnost Fresenius Medical Care
od samého počátku až do místa určení.
Dodavatelé musí zavést nezbytná a náležitá
opatření ve své oblasti zodpovědnosti, aby
zajistili, že produkty společnosti, jejich
funkční komponenty nebo suroviny, jakož i
odpovídající know-how, neskončí v rukách
padělatelů, pašeráků, zlodějů nebo jiných
neoprávněných třetích stran a neopustí
dodavatelský řetězec.
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6. Správa a systémy řízení
Dodavatelé se musí zavázat k dodržování etických zásad, udržovat nezbytnou
dokumentaci, která to potvrdí, nastavit cíle pro zlepšování a vyhodnocovat rizika
ve všech oblastech obchodu souvisejících s etikou.

6.1

Závazky a odpovědnost

Dodavatelé
musí
dodržovat
zásady
stanovené v tomto KCHD, a to tak, že do
zásad a postupů začlení všechny příslušné
aspekty a přidělí jim vhodné zdroje.

6.2

Systémy, dokumentace a
vyhodnocení

Dodavatelé musí vyvinout, zavést, používat
a udržovat systémy řízení a kontroly
související
s obsahem
tohoto
KCHD.
Dodavatelé musí uchovávat dokumentaci
nezbytnou k tomu, aby prokázali, že
dodržují zásady uvedené v tomto KCHD. Po
vzájemné
dohodě
může
společnost

Fresenius Medical Care tuto dokumentaci
zkontrolovat.

6.3

Řízení rizik

Dodavatelé musí zavést mechanismy,
kterými budou s ohledem na všechny
příslušné zákonné požadavky pravidelně
identifikovat, vyhodnocovat a řídit rizika ve
všech oblastech, které zahrnuje tento
KCHD, je-li to relevantní a použitelné.
Dodavatelé musí identifikovat a řídit rizika
související s obchodní etikou, pracovními a
lidskými
právy,
ochranou
zdraví,
bezpečností a s dodržováním právních
předpisů v oblasti životního prostředí.
Dodavatelé musí neustále stanovovat
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relativní význam každého rizika a učinit
opatření pro jeho zabránění nebo zmírnění.

6.4

Obchodní kontinuita

Dodavatelé jsou nabádáni, aby pro operace
podporující obchodní činnost společnosti
Fresenius Medical Care zavedli vhodné
plány obchodní kontinuity.

6.5

Neustálé zlepšování

6.7

Dodavatelé musí prokázat svůj závazek
k neustálému
zlepšování
nastavením
výkonnostních cílů, vytvořením plánů
implementace a v případě nedostatků
identifikovaných prostřednictvím interních
nebo externích hodnocení, kontrol a
posouzení
vedením,
podniknutím
nezbytných nápravných opatření.

6.8

6.6

6.9

Transparentnost a
zveřejňování informací

Dodavatele nabádáme, aby v souladu
s principy stanovenými v tomto KCHD
podávali externí zprávy o svém sociálním a
environmentálním vlivu. Dodavatelé musí
zůstat transparentní, co se týče jejich
obchodních aktivit, struktury, finanční
situace a výkonnosti tak, jak to vyžadují
příslušné zákony a průmyslové normy.

Právo na audit

V případě
potřeby
udělí
dodavatelé
společnosti Fresenius Medical Care právo,
aby po přiměřeném předchozím upozornění
vyhodnotila
jejich
udržitelnost.
Vyhodnocení provede přímo společnost
nebo kvalifikovaná třetí strana formou
auditu. Všechny takové žádosti se budou
řešit případ od případu.

Školení a kompetentnost

Dodavatelé vyvinou, zavedou a budou
udržovat vhodná vzdělávací opatření, aby
manažerům a zaměstnancům umožnili
získat potřebnou úroveň znalostí a
porozumění příslušným zásadám v tomto
Kodexu, příslušným právním předpisům a
všeobecně uznávaným standardům.

Sdělování kritérií
udržitelnosti
v dodavatelském řetězci

Dodavatelé
musí
aplikovat
zásady
stanovené v tomto KCHD i na dodavatelský
řetězec a zajistit, aby třetí strany /
subdodavatelé
jednající
jménem
dodavatele a ovlivňující obchodní vztah se
společností
Fresenius
Medical
Care
dodržovaly tento KCHD.
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7. Soulad s globálním Kodexem chování pro
dodavatele
Fresenius Medical Care si vyhrazuje právo tento KCHD opodstatněně upravovat. Adaptace
budou včas dodavatelům oznámeny na webových stránkách společnosti. V případě úpravy se
očekává, že dodavatel takovou úpravu přijme.
Náš obchodní vztah je založen na vzájemném respektu a upřímnosti. Dodavatel také může
prokázat svůj závazek k tomuto KCHD souladem s vlastním kodexem chování nebo zásadami
společnosti, které zahrnují podobné standardy. Můžeme však požadovat, aby dodavatel ověřil
soulad s KCHD společnosti Fresenius Medical Care a v případě, že existuje důvod k obavám,
podnikl nápravu. Dodavatelé musí se společností Fresenius Medical Care nebo s její jakoukoliv
oprávněnou třetí stranou jednající pro tento účel jejím jménem zcela spolupracovat, zejména:
•
•

•
•

Na vyžádání musí dodavatelé vyplnit dotazník týkající dodržování tohoto KCHD
(Sebehodnocení).
Fresenius Medical Care si může od třetích stran vyžádat informace o tom, jak dodavatel
dodržuje tento KCHD a o jeho výkonnosti s ohledem na požadavky uvedené v tomto
KCHD (Hodnocení třetími stranami).
Na vyžádání musí dodavatelé poskytnout listinné důkazy o dodržování tohoto KCHD
(Certifikace/Prohlášení).
Fresenius Medical Care je oprávněná, aby přímo nebo nepřímo prováděla kontroly
v místě, a ověřovala tak dodržování globálního KCHD společnosti v místě (Audit
v místě) tak, jak je uvedeno v kapitole 6.7.
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Reference
Při přípravě tohoto dokumentu byly použity níže uvedené reference, které by se měly
vzít v úvahu při implementaci tohoto KCHD.
Deklarace Mezinárodní organizace práce o základních zásadách a právech při práci z roku 1998
www.ilo.org/declaration/
Iniciativa OSN Global Compact
www.unglobalcompact.org/
Všeobecná deklarace lidských práv Organizace spojených národů
www.un.org/en/documents/udhr/
Pokyny EU k zadávání zelených veřejných zakázek
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf

Kontakt
Máte-li jakékoliv všeobecné dotazy, použijte prosím následující e-mailovou adresu:

Kontakt
procurement@fmc-ag.com nebo kontaktujte Vaši lokální kontaktní osobu z nákupního
oddělení společnosti
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