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Nákupní politika Skupiny IBG-Group  

 

Ve skupině IBG se snažíme plnit požadavky všech platných zákonů a předpisů, dodržovat lidská práva a pracovní 

normy a chránit životní prostředí - jak v našich provozech tak ve vztahu k našim obchodním partnerům.  

Tato nákupní politika stanovuje základní požadavky, kterým musí vyhovět dodavatelé, aby splnili normy  skupiny IBG. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

■ Dodržování všech platných zákonů a předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

■ Závazek neustálého zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

■ Využívání a zavedení odpovídajícího systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Lidská práva a pracovní normy 

■ Pracovní doba: Dodržování platného zákona a zvláštních předpisů pro odvětví, jež se týkají pracovní doby, 

včetně zákonných předpisů pro práci přesčas. 

■ Mzdy a odměny: Poskytování mezd a odměn v souladu s příslušnými národními zákony, včetně zákonných 

předpisů pro minimální mzdu, v souladu se stávající praxí v odvětví a s místními trhy práce. 

■ Nediskriminační a spravedlivé jednání: Uplatňování zásady rovných příležitostí a spravedlivého přístupu. 

Netolerování žádné formy diskriminace nebo slovního či fyzického obtěžování zaměstnanců. 

■ Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání: Uznání práva na svobodu shromažďování a kolektivní 

vyjednávání zaměstnanců, pokud to povoluje zákon. 

■ Zákaz nucené práce: netolerování žádné formy nucené práce, včetně nucené práce vězňů, zahraničních 

dělníků, práce z dluhu, otrocké práce nebo jakékoliv formy obchodování s lidmi. 

■ Zákaz práce dětí: Dodržování požadavků na minimální pracovní věk v souladu s národními zákony  

a mezinárodními dohodami. 

Dodržování zákonných norem a integrita 

Dodržování všech platných zákonů a předpisů, zejména:  

■ Zákaz korupce a podplácení Neúčastnit se žádné formě korupce nebo podplácení a netolerovat ji, 

zejména ve formě úplatků, "provizí" nebo jiné výhody poskytované za účelem ovlivnění rozhodování. 

■ Konkurenční a antimonopolní zákony: Provádění obchodní činnosti v souladu s platnými konkurenčními  

a antimonopolními zákony a předpisy. 

■ Střet zájmů: Zamezení střetu zájmů nebo situací, kdy může dojít k potenciálnímu střetu zájmů, jak při 

obchodních jednáních se skupinou IBG tak při jednáních s třetími osobami. 

■ Důvěrnost: Zachovávání důvěrnosti ohledně obchodních, finančních a technických dat a obchodní 

korespondence skupiny IBG; nezneužití hmotného nebo duševního vlastnictví skupiny IBG nebo jiných 

společností. 

Ochrana životního prostředí 

■ Dodržování všech platných zákonů, předpisů a mezinárodních norem, jež se týkají ochrany a zachování 

životního prostředí. 

■ Závazek stálého zlepšování ochrany životního prostředí.  

■ Využívání a zavedení odpovídajícího systému řízení životního prostředí. 

 

Dodavatelský řetězec 

Vynakládání přiměřeného úsilí a povzbuzování svých vlastních dodavatelů a subdodavatelů k tomu, aby dodržovali 

zásady této politiky. 


