PRAVIDLA JEDNÁNÍ DODAVATELE SPOLEČNOSTI AGROSTROJ PELHŘIMOV, A.S..

ÚVOD
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. / dále jen Agrostroj/ je odpovědná a úspěšná firma zaměřující se na
poskytování kvalitních služeb a hodnot všem zákazníkům, zaměstnancům, fyzickým a právnickým
osobám, v jejichž rámci podniká. Společnost Agrostroj je vedena svými základními hodnotami kvality
služeb, jednání v hospodářské soutěži a její chování je trvalého charakteru.
Závazek Agrostroje v oblasti integrity a hospodářské a sociální oblasti platí také pro dodavatelskou
základnu. Aby bylo zajištěno, že dodavatelé podnikají s vysokým stupněm integrity a mírou
odpovědnosti v sociální oblasti a oblasti životního prostředí, očekává firma Agrostroj od všech svých
dodavatelů, že budou splňovat tato pravidla jednání.

OBECNÁ ODPOVĚDNOST
Od dodavatelů se očekává, že bezodkladně vykonají vše, co je nezbytné pro splnění těchto pravidel.
Očekává se, že dodavatelé zajistí podnikání v rámci těchto pravidel a že jejich nesplnění může mít za
následek přerušení obchodních vztahů.

PRAVIDLA – OČEKÁVÁNÍ
Dary a odměny
Společnost Agrostroj a její zaměstnanci nemají dovoleno přijímat dary od svých současných nebo
potenciálních dodavatelů. Přestože dávání darů je v některých kulturách přijatelné, Agrostroj
požaduje, aby dodavatelé respektovali tutu firemní kultůru.
Nedovolené platby
Úplatky a nezákonné provize jsou zakázány a mohou být v určitých případech posuzovány jako
trestný čin.

Práce dětí
Agrostroj se nebude zapojovat do využívání práce dětí nebo jí podporovat. Od dodavatelů se
očekávíá, že splní příslušné místní zákony a budou zaměstnávat pouze pracovníky, kteří v daném
místě splňují zákonný požadavek na minimální věk. V případě absence místního zákona dodavatelé
nebudou zaměstnávat děti mladší 15 let.

Nucená práce
Agrostroj se nebude zapojovat do využívání nucené nebo nedobrovolné práce nebo ji podporovat.
Společnost nebude nakupovat materiál nebo služby od dodavatelů, kteří využívají nucené nebo
nedobrovolné práce .
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Odměňování a pracovní doba
Agrostroj vyplácí svým zaměstnancům přiměřenou mzdu.Od dodavatelů se očekává, že splní všechny
příslušné zákony a předpisy ve smyslu odměňování a pracovní doby zaměstnanců.

Diskriminace
Agrostroj podporuje různorodost a rovnou příležitost v oblasti zaměstnávání. Nezákonná
diskriminace na pracovišti se netoleruje. Od dodavatelů se očekává, že splní všechny příslušné místní
zákony týkající se diskriminace v oblasti postupů při najímání a zaměstnávání lidí.

Životní prostředí
Agrostroj respektuje životní prostředí a provádí své operace ve shodě s příslušnými zákony a
předpisy. Od dodavatelů se očekává, že budou provádět své operace takovým způsobem, který
chrání životní prostředí a plní předpisy týkající se životního prostředí v zemích, kde podnikají.
Zdraví a bezpečnost
Agrostroj přijal závazky v oblasti bezpečnosti a zdraví svých zaměstnanců a provádí své operace tak,
aby splnil příslušné zákony a předpisy. Od dodavatelů se očekává, že vytvoří bezpečné pracovní
prostředí, kde je podporována pravence úrazů a jsou minimalizována zdravotní rizika. Od dodavatelů
se očekává, že splní všechny příslušné zákony a předpisy pro bezpečnost a zdraví v zemích, kde
podnikají
Důvěrné informace
Agrostroj dbá na splnění příslušných zákonů, pokud jde o ochranu důvěrných, tajných nebo osobních
Informací. Od dodavatelů se očekává totéž.

KONTAKTNÍ INFORMACE
Své dotazy a připomínky v souvislosti s pravidly jednání Agrostroje směřujte na útvar
Nákup - nakup@agrostroj.cz

Porušení pravidel jednání dodavatelů společnosti Agrostroj by měla být hlášena prostřednictvím
některé z následujících možností:
Telefon: +420565360201
Poštou: AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
U Nádraží 1967
393 12 PELHŘIMOV
CZECH REPUBLIC
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