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I. Předmluva 

Skupina KAMAX se všemi svými přidruženými společnostmi přebírá v rámci své podnikové politiky 

sociální, ekologickou a ekonomickou odpovědnost. Všechny společnosti skupiny KAMAX a jejich 

zaměstnanci jsou povinni dostát této odpovědnosti prostřednictvím jednotného kodexu chování. 

Skupina KAMAX očekává sociální, ekologickou a ekonomickou odpovědnost i od svých obchodních 

partnerů.  

Níže uvedené požadavky pravidel pro obchodní partnery (BPG) a jejich implementace jsou 

považovány za základ úspěšného obchodního vztahu mezi skupinou KAMAX a obchodním 

partnerem. Skupina KAMAX očekává, že její obchodní partneři budou požadavky realizovat. 

 

II. Rozsah použití a platnosti 

Označení „obchodní partner“ zahrnuje všechny obchodní partnery skupiny KAMAX, zejména 

dodavatele, poskytovatele služeb a poradce. Pojem „zaměstnanec“ dále zahrnuje vždy všechny 

zaměstnance, zaměstnankyně a různé zaměstnance, vedoucí pracovníky, management a další 

osoby, které pracují z pověření obchodního partnera nebo pro něj. 

 Požadavky BPG platí mezi skupinou KAMAX a jejími obchodními partnery. Kromě tohoto 

obchodního vztahu se obchodní partneři zavazují zajistit, že požadavky obsažené v BPG budou ve 

vhodné a srovnatelné formě dodržovány také jejich dalšími obchodními partnery a v rámci 

dodavatelského řetězce. 

 

III. Základní požadavky 

A. Odpovědnost za reputaci skupiny KAMAX 

Chování a výkon našich obchodních partnerů může mít přímý dopad na reputaci skupiny KAMAX.  

Obchodní partner se tedy musí chovat tak, aby nebyla narušena naše reputace. Všechny produkty 

a služby, které obchodní partner dodává skupině KAMAX, musí při dodání splňovat zákonná a 

smluvně stanovaná kritéria kvality a bezpečnosti a musí být možné je bezpečně používat k 

určenému účelu. 

B. Dodržování pravidel 

Od obchodního partnera očekáváme, že bude obeznámen s příslušnými zákony a nařízeními, jakož 

i s dalšími požadavky obsaženými v BPG, a že zajistí, aby je jeho zaměstnanci dodržovali. 



 

KAMAX Gruppe  –  Pravidla pro obchodní partnery (Business Partner Guideline) –  verze červenec 2022 

Dodržování pravidel našimi obchodními partnery vnímáme jako základ našich obchodních vztahů. 

Pokud jsou zákony a nařízení platná v příslušné zemi méně restriktivní než tato BPG, musí být jako 

minimální standardy dodržovány požadavky těchto BPG.  

 

C. Lidská práva a rovné zacházení 

Obchodní partner se musí chovat ke všem lidem čestně a s respektem. 

Je povinen dodržovat základní lidská práva, jak jsou například obsažena ve Všeobecné deklaraci 

lidských práv Organizace spojených národů a v Tripartitní deklaraci zásad týkajících se 

nadnárodních podniků a sociální politiky Mezinárodní organizace práce OSN. Zejména, nikoli však 

výlučně, platí zákaz nucené a dětské práce a zákaz obchodování s lidmi. Obchodní partner se dále 

zavazuje poskytovat přiměřené mzdy, sociální výhody a přiměřenou pracovní dobu, jakož i 

respektovat svobodu sdružování a dodržovat důstojné další pracovní podmínky. 

Obchodní partner je ve své společnosti povinen zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci. 

Nesmí docházet k diskriminaci nebo obtěžování z důvodu pohlaví, věku, rasy, barvy pleti, etnického 

nebo národnostního původu, státní příslušnosti, náboženství nebo víry, fyzického nebo mentálního 

postižení, statutu veterána, sexuální orientace nebo jakýchkoliv jiných vlastností chráněných 

platnými zákony. 

 

IV. Sociální odpovědnost  

A. Pracovní podmínky 

Kromě lidských práv souvisejících s pracovními podmínkami očekává skupina KAMAX od svých 

obchodních partnerů také dodržování následujících pracovních podmínek.  

Očekáváme, že budou dodržovány směrnice popsané v iniciativě OSN „Global Compact“ a obecné 

zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv („UN Guiding Principles on Business and Human 

Rights“). 

 

B. Ochrana práce a zdraví 

Obchodní partner musí dodržovat příslušné národní zákony o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a zákony o požární ochraně. Při přípravě a údržbě pracovišť a pracovních prostředků se zavazuje 

dodržovat odpovídající bezpečnostní normy. Dále dbá na to, aby jeho zaměstnanci dostali 

dostatečné pokyny k bezpečnému a správnému provádění svých úkolů a aby byla dodržována 
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vhodná ochranná opatření (např. proti chemickým látkám) a opatření k prevenci fyzické a psychické 

únavy.  

Veškerá opatření na ochranu práce a zdraví musí být pro zaměstnance bezplatná.  

 

C. Pracovní doba a mzda 

Pracovní doba musí odpovídat příslušným národním zákonným předpisům. Minimálně je nutné 

dodržovat mezinárodní standard ILO (max. 48 hodin týdně s přestávkou minimálně 24 hodin každých 

sedm dní).  

Obchodní partner se zavazuje vyplácet všem svým zaměstnancům spravedlivou a přiměřenou 

mzdu, alespoň ve výši stanovené místními zákony (minimální mzda). 

Obchodní partner musí požadavky na pracovní dobu a mzdu také výslovně požadovat od svých 

obchodních partnerů, zejména od dodavatelů v jeho dodavatelském řetězci.  

 

D. Svoboda sdružování 

Obchodní partner je povinen dodržovat všechna zákonná ustanovení týkající se práva zaměstnanců 

zakládat odbory a rady zaměstnanců, vstoupit či nevstoupit do odborů podle vlastní volby a hájit své 

zájmy prostřednictvím vhodné protestní akce (např. stávky). 

 

 

 

V. Korektní obchodní praktiky 

A. Střet zájmů 

Očekáváme, že obchodní partner učiní v rozumných mezích vše potřebné k tomu, aby zabránil střetu 

zájmů svých zaměstnanců při jejich profesní činnosti vůči skupině KAMAX a obecně. V případě 

střetu zájmů musí obchodní partner vhodně reagovat, aby střet zájmů ukončil. Střety zájmů, které 

by vyšly najevo v souvislosti s obchodním vztahem se skupinou KAMAX, nám musí být neprodleně 

oznámeny.  
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1. Dárky, pozvánky a jiné pozornosti 

V zásadě platí, že obchodní partner ani jeho zaměstnanci nesmějí využívat svého postavení na trhu 

resp. zaměstnaneckého poměru k tomu, aby požadovali, přijímali nebo poskytovali dary, pozvánky, 

pozornosti nebo přísliby jiných výhod. 

Příležitostné dary nepatrné hodnoty mohou být přijímány nebo poskytovány, pokud je to v souladu 

s platnými zákony a pokud poskytnutí nebo přijetí není časově spojené s vyjednáváním o nabídce, 

smlouvě nebo o ceně. V případě pochybností si dárce a příjemce musí nejprve od svého 

nadřízeného vyžádat povolení, zda smí poskytnout resp. přijmout dar, pozvání nebo jinou pozornost. 

Jakékoli neoprávněně poskytnuté nebo přijaté předměty musí být vyžádány zpět nebo vráceny.  

Obchodní partner a jeho zaměstnanci nesmějí nabízet, vyžadovat nebo přijímat dary, pozvánky nebo 

jiné pozornosti od veřejných činitelů nebo jiných státních úředníků. 

Výše uvedené požadavky platí i v případech, kdy obchodní partner nebo jeho zaměstnanci chtějí 

výhody ve prospěch třetích osob, i když jsou takové požadavky označovány jako sponzoring nebo 

podobně. 

Obchodní partner a jeho zaměstnanci mohou poskytovat nebo přijímat dary, pozvánky a jiné 

pozornosti od skupiny KAMAX nebo jejích zaměstnanců pouze v souladu s aktuální verzí zásad pro 

dárky a zábavu „Gift & Entertainment Policy“ skupiny KAMAX. 

 

2. Zadávání zakázek 

Skupina KAMAX se zavazuje hodnotit každého potenciálního obchodního partnera stejně, čestně a 

bez předsudků, zejména při zahájení obchodování a při zadávání zakázek. Očekáváme, že naši 

obchodní partneři budou dodržovat stejné povinnosti a budou je vyžadovat i od svých obchodních 

partnerů. Každý zaměstnanec musí informovat svého nadřízeného o jakémkoli osobním zájmu, který 

by mohl mít v souvislosti s plněním svých pracovních povinností. Při zadávání zakázek nesmí žádný 

zaměstnanec získat osobní výhodu. Platí to zejména v případě, kdy zaměstnanec vyvíjí nebo může 

vyvíjet přímý nebo nepřímý tlak na přijetí smlouvy mezi skupinou KAMAX a příslušnou společností. 

 

B. Spravedlivá hospodářská soutěž 

Zásada integrity platí i pro hospodářskou soutěž o podíl na trhu. Obchodní partner a všichni jeho 

zaměstnanci jsou povinni dodržovat pravidla spravedlivé hospodářské soutěže. Zejména je třeba se 

vyvarovat porušování antimonopolního zákona.  
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Rovněž je zakázáno uzavírat s konkurentem smlouvy o zákazu soutěžení, podávat ve výběrových 

řízeních nepravdivé nabídky nebo si mezi sebou rozdělovat zákazníky, oblasti nebo výrobní 

programy. 

Obchodní partner zajistí, že budou dodržovány platné zákony proti praní špinavých peněz a na 

požádání poskytne příslušné důkazy ve formě požadované skupinou KAMAX.  

 

VI. Správa informací 

A. Důvěrnost informací 

Obchodní partner se při shromažďování, ukládání, zpracovávání, zprostředkování a předávání 

informací, které obdrží od skupiny KAMAX, zavazuje dodržovat všechny zákony týkající se ochrany 

dat a bezpečnosti informací, jakož i všechny další úřední předpisy. S informacemi, které obdrží od 

skupiny KAMAX, musí zacházet důvěrně. Důvěrnými informacemi jsou zejména, nikoli však výlučně, 

informace o projektech výzkumu a vývoje, know-how, stavu zakázek, cenách, budoucích strategiích 

a zákaznících. 

Obchodní partner je povinen své zaměstnance zavázat k mlčenlivosti vhodnou formou, která zajistí 

odpovídající ochranu informací skupiny KAMAX. Co se týká informací, které obchodní partner obdrží 

od skupiny KAMAX, musí také se svými dalšími obchodními partnery uzavřít smlouvu o mlčenlivosti, 

která je srovnatelná s jeho závazky ze smluv o mlčenlivosti se skupinou KAMAX. 

Povinnost mlčenlivosti platí i po ukončení obchodního vztahu se společností KAMAX. 

 

B. Bezpečnost informací 

Obchodní partner musí zajistit, aby své informační systémy spravoval s přiměřenou péčí. Důvěrné 

informace a údaje skupiny KAMAX musí být chráněny před přístupem neoprávněných osob pomocí 

vhodné (technické) ochrany. 

 

C. Záznamy a podávání zpráv 

Od našeho obchodního partnera očekáváme přesnou a pravdivou komunikaci a podávání zpráv. 

Totéž platí i pro další vztahy obchodního partnera, zejména k zaměstnancům, zákazníkům, 

dodavatelům, dalším obchodním partnerům, investorům, veřejnosti a všem orgánům státní správy. 
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Všechny záznamy a zprávy, které budou vytvořené interně nebo distribuované externě, musí být 

přesné a pravdivé. Tyto musí být podle zásad řádného vedení účtů, datové a jiné evidence vždy 

úplné, správné, včasné a systematické. Požadavek pravdivých tvrzení platí i pro nákladové účty. 

 

VII. Nakládání s přírodními zdroji 

A. Ochrana životního prostředí 

Ochrana životního prostředí a zachování přírodních zdrojů jsou pro skupinu KAMAX samozřejmostí. 

Aktivní environmentální management celosvětově zajišťuje dodržování zákonů a nastavuje vysoké 

standardy. Kromě technické bezpečnosti a ochrany zdraví musí mít obchodní partner již při vývoji 

produktu vždy za cíl ekologickou konstrukci. V souladu s tím jsou i naši obchodní partneři a jejich 

obchodní partneři odpovědni za dodržování zákonů a předpisů na ochranu životního prostředí, které 

se na ně vztahují, za minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a za neustálé zlepšování 

ochrany životního prostředí. 

Přírodní zdroje, včetně energie a vody, je třeba využívat šetrně a optimalizovat jejich spotřebu. Pro 

zlepšení kvality ovzduší je třeba co nejvíce omezit nebo zcela vyloučit jakékoli vypouštění 

znečišťujících látek do ovzduší a co nejvíce snížit emise skleníkových plynů. Aby se snížilo 

znečištění vody, je třeba zcela zabránit emisím do vody nebo je alespoň co nejvíce omezit.  

V duchu odpovědného nakládání s chemikáliemi se musí používat chemikálie, které co nejméně 

zatěžují člověka a životní prostředí. Tyto látky se musí používat šetrně. Při manipulaci s těmito 

látkami, při jejich přepravě, skladování, používání, recyklaci nebo opětovném použití a konečné 

likvidaci musí být zajištěna bezpečnost. 

Při vývoji, výrobě, využití a dalším použití produktů, jakož i dalších činnostech zohledňuje obchodní 

partner zamezení zbytečnému odpadu, opětovné použití a recyklaci, jakož i bezpečnou, ekologickou 

likvidaci zbytkového odpadu, chemikálií a odpadních vod.  

Při nakládání s odpady, které vznikají ve společnosti a při výrobě, je třeba uplatňovat princip 

hierarchie: zamezení, opětovné použití, úprava resp. recyklace nebo jiné využití před konečnou 

likvidací.  

Obchodní partner musí dodržovat Basilejskou úmluvu o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes 

hranice států a jejich zneškodňování. 



 

KAMAX Gruppe  –  Pravidla pro obchodní partnery (Business Partner Guideline) –  verze červenec 2022 

Dále musí zajistit, aby výše uvedené snahy o ochranu životního prostředí vhodným způsobem 

prováděl, měřil a kontroloval a na požádání dokumenty vytvořené k tomu účelu zpřístupnil ve formě 

požadované skupinou KAMAX. 

 

B. Emise CO2 ekvivalentu 

Naši obchodní partneři, zejména dodavatelé výrobních materiálů, mají vysoký podíl na stopě CO2 

ekvivalentu našich výrobků. 

Proto od všech obchodních partnerů očekáváme plnou transparentnost, pokud jde o jejich údaje o 

emisích a o předřazené těžební a výrobní procesy (rozsah emisí 1, 2 a 3 podle definice Green House 

Gas Protocol). V této souvislosti také očekáváme, že přijmou udržitelná účinná opatření k trvalému 

snížení přímých a nepřímých emisí CO2 ekvivalentu. Kromě toho očekáváme závazek dodržovat 

„Pařížskou dohodu“ s cílem úplného snížení CO2 ekvivalentu. Emise v celém dodavatelském 

řetězci. Očekáváme, že dodavatelé strategicky významných produktových skupin budou i nadále 

ochotni účastnit se společných projektů, workshopů, průzkumů atd. na témata emisí CO2 

ekvivalentu a udržitelnosti.  

 

C. Konfliktní minerály  

Skupina KAMAX se zavázala dodržovat ustanovení Dodd-Frankova zákona o reformě Wall Street, 

ochraně spotřebitele a souvisejících prováděcích nařízeních o konfliktních minerálech, která jsou v 

něm uvedena, včetně předpisů vydaných Komisí pro burzu cenných papírů. 

Obchodní partner potvrzuje, že jím vyrobené nebo zakoupené výrobky neobsahují žádné konfliktní 

minerály (zejména tantal, cín, wolfram) jako surovinu, součást nebo přísadu. Pokud produkty 

obsahují konfliktní minerály, obchodní partner se zavazuje vynaložit náležitou péči vyžadovanou 

Dodd-Frankovým zákonem a řádně informovat skupinu KAMAX o zdrojích a monitorovaném řetězci 

konfliktních minerálů. 

Obchodní partner je povinen podat výše uvedenou zprávu ve formátu určeném skupinou KAMAX a 

neprodleně reagovat na žádosti o poskytnutí informací ohledně dodržování předpisů. 

Obchodní partner musí zajistit dodržování výše uvedených požadavků pomocí přiměřeného a 

vhodného systému řízení. Je povinen zajistit, aby materiály v produktech, které vyrábí nebo prodává, 

přímo ani nepřímo nefinancovaly nebo nepodporovaly ozbrojené skupiny nebo nebyla porušována 

lidská práva v jeho nebo jiné zemi. 
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D. Povinnost péče o dodavatelský řetězec 

Od našich obchodních partnerů očekáváme, že v rámci svého dodavatelského řetězce vyhodnotí 

rizika a přijmou vhodná opatření, aby tato rizika minimalizovali a předešli jim. V případě oprávněného 

podezření na přestupky a pro zabezpečení dodavatelských řetězců se zvýšenými riziky musí 

obchodní partner zveřejnit dodavatelský řetězec skupině KAMAX. Obchodní partner nebude 

bezdůvodně odmítat zveřejnění. 

Obchodní partner musí vhodným způsobem zajistit, aby příslušné zákony a požadavky BPG byly 

dodržovány také jeho obchodními partnery a v rámci dodavatelského řetězce. Jakékoli zjištěné 

porušení těchto pravidel musí být vyhodnoceno a na vlastní odpovědnost v přiměřeném časovém 

rámci odstraněno. Náklady za to nenese skupina KAMAX. 

 

VIII. Práva auditu 

Skupina KAMAX si vyhrazuje právo používat vhodné prostředky ke kontrole dodržování požadavků. 

To lze provést zejména, nikoli však výlučně, pomocí auditů nebo dotazníků. Obchodní partner k 

tomu musí poskytnout potřebné informace. V případě potřeby umožní obchodní partner provedení 

auditu ze strany skupiny KAMAX nebo jí pověřenou třetí stranou. Obchodní partner a skupina 

KAMAX nesou každý své vlastní náklady. 

Jakýkoliv zjištěný přestupek vůči požadavkům BPG musí být okamžitě zastaven a obchodní partner 

musí zajistit, aby se přestupek neopakoval.  

 

IX. Porušení pravidel pro obchodní partnery (Business Partner 

Guideline) 

Porušení pravidel pro obchodní partnery (Business Partner Guideline) musí obchodní partner 

oznámit skupině KAMAX. Musí také hlásit porušení ze strany zaměstnanců skupiny KAMAX. 

Za účelem těchto hlášení a dotazů k pravidlům pro obchodní partnery (Business Partner Guideline) 

může obchodní partner odeslat e-mail na adresu compliance.helpline@kamax.com nebo použít 

systém oznamovatelů na webových stránkách KAMAX pod následujícím odkazem nebo oskenovat  

QR kód: 

https://www.kamax.com/unternehmen/verantwortung/ .  
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X. Souhlas s pravidly pro obchodní partnery (Business Partner 

Guideline) 

Obchodní partner bere na vědomí požadavky uvedené v pravidlech pro obchodní partnery (Business 

Partner Guideline) a zavazuje se je plnit jako nedílnou a závaznou součást svého obchodního vztahu 

se skupinou KAMAX. Dále je povinen seznámit se s obchodními zvyklostmi svých vlastních 

dodavatelů a dojednat s nimi, že budou dodržovat tato pravidla pro obchodní partnery (Business 

Partner Guideline) nebo kodex chování, který je s nimi srovnatelný.  

 

____________________________ tímto výslovně potvrzuje schválení a dodržování 

těchto pravidel pro obchodní partnery (Business Partner Guideline). 

 

Podpis autorizované osoby (autorizových osob): 
 
 
 
 

……………………………….  ………………………………………. 

místo / datum  podpis 

 

Firma: 

Adresa: 

  

Jméno: 

Funkce: 

 
 
 
 
………………………………. 

  
 
 
 
………………………………………. 

místo / datum  podpis 

 

Firma: 

Adresa: 

  

Jméno: 

Funkce: 

 


