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Tím, že se stanete dodavatelem Lotus Bakeries, se zavazujete dodržovat tyto Zásady pro dodavatele. 

 ě

Dodavatel potvrzuje dodržování všech zákonů a předpisů vztahujících se na jeho podnik, mimo jiné Deseti principů Global 

Compact pod záštitou OSN, Všeobecné deklarace lidských práv a Deklarace Mezinárodní organizace práce (ILO) o základních 

principech a právech při práci. To zahrnuje: 

• Respektování důstojnosti a lidských práv; 

• Důstojné, čestné, spravedlivé a uctivé jednání s lidmi; 
• Zdržení se jakékoli formy diskriminace, obtěžování a verbálního nebo fyzického napadení;  
• Důsledné provádění všech předpisů BOZP; 

• Dodržování pracovních zákonů a předpisů na pracovišti, např.: 
o Práce by měla být prováděna na dobrovolném základě a dle řádně zadokumentovaných zaměstnaneckých 

podmínek; 
o Všichni pracovníci jsou příslušného věku. Právo dětí na dětství a vzdělání by mělo být vždy respektováno. Není 

tolerována žádná forma dětské práce (jak je definována v Mezinárodních pracovních normách ILO o dětské práci); 
o Všichni pracovníci dostávají řádnou mzdu v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými převažujícími 

průmyslovými normami; 

o Pracovní doba pro všechny pracovníky je přiměřená a v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými 
převažujícími průmyslovými normami; 

o Všichni pracovníci mají svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání; 
o Všichni pracovníci by měli mít přístup k spravedlivému řízení a opravným prostředkům k vyřešení potíží na 

pracovišti. 

 

 ě

Dodavatel se zavazuje k čestnému a zodpovědnému obchodnímu jednání, které mimo jiné zahrnuje: 

• Dodržování příslušných antimonopolních zákonů a zákonů o hospodářské soutěži; 
• Použití spravedlivých a transparentních cenových mechanismů a dalších smluvních ustanovení vůči dodavatelům; 

• Přístup nulové tolerance k podplácení a korupci: Dodavatel nesmí nabízet, platit, požadovat ani přijímat žádné platby, 
dary nebo jiné laskavosti (např. příslib zaměstnání, charitativní příspěvek), které by nezákonně ovlivňovaly výsledek 

obchodního jednání. 
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• Ochrana důvěrných informací Lotus Bakeries (např. obchodní tajemství, strategie a marketingové plány, inovace, 

recepty, nezveřejněné finanční informace, další údaje, které jsou tajné a mají komerční hodnotu) v souladu s právními 
a smluvními ustanoveními a alespoň se stejným stupněm péče, jaký by dodavatel aplikoval na ochranu vlastních 

důvěrných informací. 
• Nenapomáhání a nepodporování padělání, pašování nebo jiných souvisejících trestných činů, jako je praní špinavých 

peněz. 

 

 ůč ř

Dodavatel zajistí získání a zadokumentování všech nezbytných povolení, licencí a registrací týkajících se ochrany životního 
prostředí. Dodavatel dále zavede systém odpovídající jeho velikosti a provozům, který bude řídit, měřit, posuzovat a kontrolovat 
environmentální aspekty jeho činností, mimo jiné včetně: 

• Procesů zaměřené na redukci odpadu, snižování spotřeby energie, minimalizaci emisí a prevenci znečištění; 
• Zachování biologické rozmanitosti, včetně ohrožené flóry a fauny (žádné odlesňování) a pozornosti věnované ochraně 

půdy; 
• Ochrany vodních zdrojů a zajištění řádného hospodaření s (odpadní) vodou; 
• Žádné používání nelegálních produktů a minimalizace používání pesticidů a jiných legálních chemikálií. 

 

 

Dodavatel vede adekvátní záznamy o přímých dodavatelích a je schopen vysledovat dodávky zpět až k provozovně svého 

dodavatele. Tutéž povinnost uloží i všem svým vlastním dodavatelům, aby bylo možné sledovat výrobky zpět k jejich zdroji.

 

Očekáváme, že všichni naši dodavatelé pečlivě a transparentně implementují tyto Zásady pro dodavatele a informují o nich své 

zaměstnance, zástupce a subdodavatele, jakkoliv to bude s ohledem na vlastní strukturu a prostředky. Dodavatel zajistí, aby 
byla k dispozici příslušná dokumentace, aby mohla společnost Lotus Bakeries ověřit dodržování těchto Zásad pro dodavatele. 

Lotus Bakeries očekává, že dodavatelé v případě zjištěných nedostatků podniknou veškerá nezbytná opatření k jejich zmírnění. 
 
Máte-li dotazy nebo chcete nahlásit obavy týkající se Zásad pro dodavatele, nebojte se ozvat! Spojte se vaší s kontaktní osobou 

pro obchod u Lotus Bakeries a otevřeně a transparentně záležitost proberte. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Já, níže podepsaný, řádně vystupující dodavatel, tímto potvrzuji, že beru na vědomí a přijímám tyto Zásady pro dodavatele. 

Podpis _____________________________________________________  
Jméno _____________________________________________________  
Pozice _____________________________________________________  

Název společnosti _____________________________________________________ 


