
Politika udržitelného nákupu 
společnosti

Cíl
V souladu s 10 zásadami iniciativy Global Compact Organizace spojených národů 
zde společnost L&L Products vyjadřuje své názory a závazky vůči udržitelnému 
nákupu a poskytuje svým zaměstnancům pokyny ohledně očekávání, která by 
měli mít vůči dodavatelům.

Rozsah
Tato politika platí pro všechny subjekty společnosti L&L Products na celém světě.

Prohlášení
Společnost L&L Products se zavazuje k nejvyšší úrovni integrity. Tyto zásady 
byste si měli přečíst spolu s Kodexem chování dodavatelů. Společnost L&L 
Products působí na všech kontinentech světa a je si vědoma svého dopadu v 
různých regionech působení. Společnost L&L Products podporuje iniciativu 
Global Compact Organizace spojených národů a zavázala se podporovat 10 
zásad týkajících se lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci. 
Společnost L&L Products zveřejnila Kodex chování dodavatelů, který zahrnuje 
všechny požadavky udržitelnosti na dodavatele. V tomto Kodexu jsou popsána 
očekávání týkající se lidských práv, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
etických obchodních praktik, ochrany životního prostředí.

1. Konfliktní minerály

V souladu s většinou vlád, nevládních organizací a řadou společností na celém světě společnost 
L  &  L  Products odsuzuje porušování lidských práv a ochrany životního prostředí v různých 
afrických zemích (zejména v Konžské demokratické republice a sousedních zemích). V těchto 
regionech se při těžbě cínu, tantalu, wolframu a zlata (konfliktní minerály) získávají minerály v 
podmínkách, které vedou k závažnému porušování lidských práv, jakými je nucená a dětská 
práce, jakož i zneužívání životního prostředí. Kromě toho mohou generované příjmy přímo 
nebo nepřímo financovat ozbrojené skupiny zapojené do občanské války. 

Od roku 2010 Spojené státy přijaly „zákon Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act (dále jen „Dodd-Frankův zákon“), který v oddíle 1502 požaduje, aby kótované 
společnosti a jejich dodavatelé každoročně zveřejňovali dodavatelský řetězec konfliktních 
minerálů. V Evropě bude „Nařízení o konfliktních minerálech“, jehož cílem je pomoci zastavit 
obchod s minerály z konfliktních oblastí, účinné od 1. ledna 2021. 
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Společnost L&L Products konfliktní minerály přímo nekupuje a nepoužívá je ve svých 
produktech. Důrazně však podporujeme nařízení zaměřené na boj proti těmto praktikám. 

Společnost L&L požaduje, aby její dodavatelé plně dodržovali všechny platné předpisy z 
hlediska prohlášení, a pokud potřebují nakupovat takové minerály, získávat zdroje pouze 
z tavíren, které jsou certifikovány nezávislou třetí stranou jako „dodavatelé obchodující s 
dodavateli z bezkonfliktních oblastí“. Dodavatelé jsou dále povinni kaskádovat tyto závazky 
prostřednictvím svého vlastního dodavatelského řetězce. Společnost L&L požaduje, aby její 
dodavatelé poskytli prohlášení o konfliktních minerálech požadované nařízením.

2. Dodržování Kodexu chování dodavatele

Společnost L&L Products se zavazuje nakupovat produkty a služby od dodavatelů, kteří dodržují 
její hodnoty a jsou ochotni nás podpořit při dosahování našich cílů udržitelnosti. Zaměřujeme 
se proto na: 

• výběr dodavatelů surovin, kteří splňují platné zákony a předpisy, včetně, v případě 
evropských dodavatelů, předpisů EU REACH (registrace, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek); 

• požadavek, aby dodavatelé brali v potaz životní prostředí, podnikali kroky k minimalizaci své 
ekologické stopy a řádně nakládali s odpadem, vyhýbali se v co největší míře skládkování a 
dobrovolně neznečišťovali půdu, vzduch nebo vodu; 

• výběr dodavatelů, kteří poskytují svým zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí, se 
zaměřením zejména na zakázkové výrobce a poskytovatele služeb na místě, kteří musí 
dodržovat všechny platné předpisy týkající se ochrany zdraví, pracovní doby a náhrad 
zaměstnancům; 

• požadavek, aby dodavatelé dodržovali lidská práva, zejména zákaz nucené a dětské 
pracovní síly, diskriminace a obtěžování na pracovišti, odškodnění zaměstnanců v souladu 
s místními nebo nadřazenými zákonnými požadavky a dodržování příslušné právní úpravy 
kolektivního vyjednávání a respektování práva svých zaměstnanců na vytvoření odborů a 
vstup do nich; 

• výběr dodavatelů, kteří mají vysokou obchodní etiku, předcházejí všem formám korupce, 
spravedlivě soutěží, vyhýbají se střetu zájmů, chrání osobní a firemní údaje, respektují práva 
duševního vlastnictví jiných osob a dodržují zákony a nařízení kontroly vývozu; 
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• podporu dodavatelů, aby zavedli postup oznamování podezření na protiprávní jednání, 
který by povzbudil zaměstnance, aby v případě podezření upozornili na protiprávní jednání 
bez obav z odvetných opatření; 

• upřednostňování dodavatelů, kteří splňují normy ISO, jakými jsou ISO 9001, IATF 16949, ISO 
14001, EN/AS 9100, ISO 45001, deset principů Global Compact OSN. 

3. Hodnocení dodavatele

Požadujeme, aby naši dodavatelé dodržovali Kodex chování dodavatelů společnosti  
L&L Products a jsme ochotni poskytnout pomoc, zejména menším společnostem, abychom jim 
pomohli dosáhnout jejich cílů udržitelnosti a zlepšování. 

Oddělení nákupu společnosti L&L Products bere při výběru a hodnocení dodavatelů v úvahu 
kritéria udržitelnosti. 

Dodavatelé, kteří jsou monitorování pomocí přehledu ukazatelů výsledků jsou hodnoceni 
pomocí kritérií udržitelnosti. 

Nedodržení Kodexu chování může vést k ukončení smluv a / nebo vztahů s Dodavateli. 

Otázky
Otázky týkající se této politiky mohou být adresovány vašemu regionálnímu týmu nákupu

Datum nabytí účinnosti: 1. leden 2020

Datum přezkoumání:  1. leden 2022

Christophe Carré 

CEO


