Klauzule Zodpovědný rozvoj
(verze listopad 2018)

1.1 – ZODPOVĚDNÝ NÁKUP
Skupina Saint-Gobain se přihlásila ke "Globálnímu úmluvě OSN" a uplatňuje "Pokyny OECD pro
nadnárodní společnosti", jakož i základní zásady a práva při práci popsané v deklaraci ILO
"Mezinárodní organizace práce". V této souvislosti zejména přijala politiku odpovědného nákupu,
která je nedílnou součástí odpovědných politik rozvoje skupiny.
Přístup a očekávání skupiny Saint-Gobain ve vztahu k dodavatelům jsou formalizovány v Chartě
dodavatele (dále jen "Charta").
Kromě této Charty vytvořil Saint-Gobain profesionální varovný systém pro dodavatele, který jim
umožňuje hlásit jakoukoli událost nebo jednání týkající se neplnění platných zákonů a předpisů,
mezinárodních pravidel nebo zásad Charty. Každé upozornění může být odesláno e-mailem na adresu:
external.csr-alert@saint-gobain.com.
Společnost Saint-Gobain v rámci své politiky "Zodpovědného nákupu" a při provádění svého plánu
ostražitosti provádí analýzu dodavatelů založenou na mapování rizik ještě předtím, než v případě
potřeby posoudí environmentální, sociální a etické postupy svých dodavatelů prostřednictvím
přezkoumání dokumentace nebo auditů na místě na základě mezinárodních norem (dále jen
"Hodnocení"). Pokud by tato Hodnocení prokázala rozdíly mezi použitým standardním referenčním
rámcem a postupy dodavatele, společnost Saint-Gobain s dodavatelem vymezí nápravná opatření,
která mají být provedena. Jakékoli nedodržení těchto opatření může mít za následek vyřazení ze
seznamu dodavatelů a předčasné ukončení této smlouvy a všech dalších dohod uzavřených se
společnostmi skupiny Saint-Gobain.
Dodavatel potvrzuje, že si přečetl a dodržuje Chartu. Dodavatel bere na vědomí, že společnost SaintGobain Construction Products CZ a.s., div. Isover může provést hodnocení dodavatele a souhlasí s tím,
že poskytne potřebnou pomoc za tímto účelem.

1.2 – COMPLIANCE (souhlas s dodržením)
Dodavatel se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z tohoto článku. Kromě toho musí dodavatel
vyžadovat, aby jeho vlastní dodavatelé a subdodavatelé dodržovali stejná pravidla. Společnost SaintGobain je oprávněna provádět audity, aby zajistila dodržování těchto pravidel.
V závislosti na situaci může výraz "Saint-Gobain" použitý v tomto článku odkazovat na společnost SaintGobain Construction Products CZ a.s., div. Isover a / nebo na všechny společnosti a právnické osoby,
které patří do skupiny Saint-Gobain. Skupina Saint-Gobain je tvořena všemi společnostmi a
právnickými osobami, které jsou přímo nebo nepřímo drženy a / nebo kontrolovány (kontrolované ve
smyslu článku L233-3 francouzského obchodního zákoníku) společností Compagnie de Saint-Gobain,
francouzská společnost se sídlem na adrese 18 avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, Francie.
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-

Boj proti korupci

Dodavatel se zaručuje, že neposkytl nebo neslíbil žádné neoprávněné výhodě společnosti SaintGobain, žádné osobě zaměstnané společností Saint-Gobain nebo žádné třetí osobě, aby získala výhody
této smlouvy.
Dodavatel musí dodržovat a vyžadovat, aby všechny jeho přidružené společnosti, vedoucí pracovníci,
zaměstnanci, zástupci, subdodavatelé a zprostředkovatelé ("zástupci dodavatelů") dodržovali Chartu
dodavatelů a platné zákony o předcházení korupci. Dodavatel a zástupci dodavatele zejména nesmějí
přímo ani nepřímo slibovat, nabízet ani poskytovat žádnému veřejnému činiteli ani žádné jiné osobě
neoprávněnou výhodu s cílem aby tato osoba konala nebo se dostala do rozporu s právními či
profesními závazky
Dodavatel vede přesné účetnictví v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami své země ve které
jsou všechny finanční toky generované touto smlouvou správně zaznamenány a bude informovat SaintGobain, jakmile mu to bude známo, o jakémkoli obvinění ze spáchání činu uplácení nebo korupce, k
němuž došlo během plnění smlouvy.

-

Ekonomické sankce

Dodavatel se zavazuje dodržovat všechny zákony a předpisy o ekonomických sankcích, které se vztahují
na činnosti, na něž se vztahuje tato dohoda. Mohou zahrnovat opatření přijaté Organizací spojených
národů, Spojenými státy nebo Evropskou unií.
Ve všech záležitostech týkajících se provádění této smlouvy se dodavatel zavazuje, že nebude uzavírat
transakce s žádnou osobou nebo subjektem, s nimiž Spojené státy nebo Evropská unie zakazují nebo
omezují obchodní transakce.
Dodavatel se rovněž zavazuje okamžitě informovat společnost Saint-Gobain v případě, že některý z
materiálů, výrobků a / nebo součástí (včetně softwaru nebo služeb), na něž se vztahuje tato dohoda,
zcela nebo zčásti podléhá jakémukoli omezení zpětného vývozu; a / nebo pocházejí ze Spojených států
nebo obsahují obsah vyrobený ve Spojených státech. V takovém případě poskytne dodavatel
společnosti Saint-Gobain veškeré související (a přiměřeně nutné) informace a dokumenty.

-

Pozastavení závazků

Každá smluvní strana je oprávněna dočasně nebo trvale pozastavit plnění svých závazků vyplývajících
z této dohody bez jakéhokoliv závazku vůči druhé, pokud vstoupí v platnost nové právní předpisy o
hospodářských sankcích a / nebo vývozních předpisech a znemožní tak uskutečnění dohody nebo ji
učiní nelegální pro jednu ze stran.
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1.3 – Zachování BIO DIVERSITY
Tento odstavec je aktivní pokud je předmětem smlouvy dodávka nových dřevěných palet, balení ze
dřeva nebo dodávka obsahuje dřevěné díly
Skupina Saint-Gobain přijala "Timber policy", která definuje odpovědné chování, které musí
společnosti skupiny Saint-Gobain přijmout při nákupu a / nebo prodeji dřevařských výrobků v reakci
na výzvy udržitelného rozvoje.
V této souvislosti skupina Saint-Gobain očekává, že se její dodavatelé budou podílet na této politice, a
to zejména tím, že upřednostňují dodávky dřeva s certifikací FSC nebo PEFC.
Dodavatel se zavazuje poskytnout společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., div. Isover
příslušné certifikáty nebo, pokud dřevo není certifikováno, poskytne přísežné prohlášení, které
potvrzuje místo těžby a druhy použitého dřeva pomocí šablony uvedené v příloze. Dodavatel se rovněž
zavazuje aktualizovat osvědčení nebo informovat kupujícího o každé události, která má nebo může mít
vliv na výše uvedené přísežné prohlášení.

Tento odstavec je aktivní pokud je předmětem smlouvy dodávka křemičitých písků jakéhokoliv původu
Skupina Saint-Gobain přijala "Politiku biologické rozmanitosti", která je připojena k této zprávě a která
reaguje na výzvy udržitelného rozvoje. V této souvislosti skupina Saint-Gobain očekává, že se její
dodavatelé budou podílet na této politice, zejména tím, že poskytnou společnosti Saint-Gobain
Construction Products CZ a.s., div. Isover příslibné prohlášení o geografickém původu a klasifikaci
těžených písků (pozemní / námořní / říční / pouštní) pomocí šablony uvedené v příloze.
Dodavatel se rovněž zavazuje aktualizovat své certifikáty nebo informovat společnost Saint-Gobain
Construction Products CZ a.s., div. Isover o každé události, která má nebo může mít vliv na výše
uvedené přísežné prohlášení.
Kromě toho se dodavatel zavazuje přijmout zodpovědné důlní postupy, jako je rekultivace těžebních
lokalit, respektování místního obyvatelstva a péče o životní prostředí.

1.4 – PORUŠENÍ POVINNOSTÍ DODAVATELE
-

Hodnocení a audity

Dodavatel zmocňuje společnosti Saint-Gobain, aby provedly Hodnocení a audity kdykoli, aby se ujistily,
že Dodavatel plní své povinnosti podle článku "Zodpovědný vývoj". Dodavatel v tomto ohledu poskytne
veškeré dokumenty a údaje potřebné k přípravě a provedení hodnocení nebo auditu a poskytne přístup
na místo dodavatele nebo jeho přidružených společností.
Organizace a provádění hodnocení nebo auditů může zahrnovat výměnu a uchovávání osobních údajů,
zejména práce.
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-

Pozastavení dohody

Pokud společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., div. Isover má důvody se domnívat, že
dodavatel nesplňuje povinnosti obsažené v článku Zodpovědný rozvoj, společnost Saint-Gobain
Construction Products CZ a.s., div. Isover informuje dodavatele a může pozastavit plnění smlouvy,
dokud dodavatel neposkytne přiměřený důkaz, že se nedopustila nebo se nehodlá dopustit porušení.
Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., div. Isover není za žádných okolností
odpovědná za škody nebo ztráty způsobené dodavateli v důsledku pozastavení platnosti smlouvy.
-

Ukončení dohody

V případě skutečného porušení ustanovení tohoto článku ze strany dodavatele nebo zástupců
dodavatele, společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., div. Isover je oprávněna dohodu
okamžitě vypovědět doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí, aniž by byla dotčena jakákoli
náhrada škody nebo opravné prostředky, které může společnost Saint-Gobain Construction Products
CZ a.s., div. Isover požadovat podle zákona.
Veškerá obecná vyloučení nebo omezení odpovědnosti uvedená jinde v této smlouvě se nevztahují na
nároky vyplývající z porušení povinností dodavatele podle tohoto článku "Zodpovědný rozvoj" nebo v
souvislosti s ním.
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