Kodex chování dodavatelů
Společnost Ingersoll Rand Inc., její dceřiné společnosti a přidružené osoby (společně jako „Ingersoll Rand“)
se zavazují, že budou vykonávat svoji podnikatelskou činnost v souladu s těmi nejpřísnějšími standardy
firemní odpovědnosti. Fungujeme podle principů, pravidel a politik, které jsou v souladu s našimi etickými,
sociálními a environmentálními povinnostmi. Jsme přesvědčeni, že je to zásadní pro ochranu, správu a
propagaci naší značky a pověsti. Taktéž jsme přesvědčeni, že to podpoří dlouhodobě udržitelný růst
společnosti Ingersoll Rand, našich obchodních partnerů a komunit, v nichž působíme.
Snažíme se obchodovat s dodavateli, kteří sdílejí náš závazek podnikat zodpovědně a eticky. V kodexu
chování dodavatelů společnosti Ingersoll Rand jsou vytyčeny principy zodpovědného řízení dodavatelů
společnosti Ingersoll Rand v rámci systémů řízení eticky, pracovních sil, environmentální udržitelnosti,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kvality a dalších souvisejících systémů řízení („principy“).
Tyto principy se uplatňují napříč celým dodavatelským řetězcem. V některých případech mohou tyto
principy vyžadovat, aby dodavatelé dodržovali pravidla, která jsou přísnější než místní platné právní
předpisy. Dodavatelé jsou povinni zajistit, aby jejich zaměstnanci a všichni přímí či nepřímí subdodavatelé
a zástupci brali principy a očekávání uvedená v kodexu chování dodavatelů na vědomí a řídili se jimi.
Společnost Ingersoll Rand od svých dodavatelů očekává, že:






začlení principy do svých vlastních dodavatelských programů a budou je uplatňovat způsobem, který
je v souladu s těmito programy;
budou se plně řídit všemi platnými národními i mezinárodními předpisy a pravidly;
budou si vědomi kulturních rozdílů a problematiky celosvětového vykládání a uplatňování těchto
principů; budou chápat, že metody nezbytné ke splnění těchto očekávání se mohou lišit a vždy musí
být v souladu s právními předpisy, hodnotami a kulturními očekáváními příslušných společností světa;
a
začlení principy do přístupu neustálého zlepšování, který v průběhu času zvyšuje výkon dodavatele.

Etika
Zavazujeme se provádět svoji celosvětovou činnost v souladu s těmi nejpřísnějšími etickými standardy a v
souladu se všemi platnými právními předpisy, a to stejné očekáváme od svých obchodních partnerů.
Dodavatelé jsou povinni provádět svoji podnikatelskou činnost v souladu s předpisy, etickým a poctivým
způsobem.

Společnost Ingersoll Rand očekává od svých dodavatelů aktivitu zejména v těchto oblastech:
1. Prevence úplatkářství a korupce
Dodavatelé musí jednat v naprostém souladu se zákonem USA o zahraničních korupčních praktikách
(U.S. Foreign Corrupt Practices Act), britským zákonem o úplatkářství (U.K. Bribery Act) a všemi
ostatními protikorupčními zákony platnými v zemích, v nichž dodavatelé podnikají. Jsou zakázány
veškeré formy korupce, úplatkářství, vydírání a zpronevěry. Dodavatelé nesmí nikdy nabízet,
požadovat ani přijmout úplatky ani nesmí povolit svým subdodavatelům či jiným osobám, aby tak činili
jejich jménem. Dodavatelé musí zavést ve svých organizacích vhodná a průběžně prováděná kontrolní
opatření proti úplatkářství a korupci, aby tak předešli riziku nedodržení porušení předpisů.
2. Předcházení střetům zájmů
Dodavatelé se musí vyhýbat všem situacím, ve kterých by mohlo potenciálně dojít k ovlivnění jejich
nezávislosti nebo osobního úsudku v rámci obchodního vztahu se společností Ingersoll Rand.
Dodavatelé musí mít zavedená kontrolní a dohledová opatření, aby nedocházelo ke střetu zájmů při
činění nákupních a finančních rozhodnutí.
3. Dodržování platných právních předpisů
Dodavatelé jsou povinni znát a dodržovat všechny národní i zahraniční zákony, předpisy, kodexy a
standardy platné v zemi, v níž dodavatel sídlí, i v zemi, v níž je poskytována služba nebo dodáváno
zboží.
4. Zajištění dobrých životních podmínek zvířat
Se zvířaty musí být nakládáno humánně a musí být minimalizována jejich bolest a stres. Testování na
zvířatech lze provádět až po zvážení možnosti nahradit zvířata, snížit počet použitých zvířat nebo
vylepšit postupy za účelem minimalizovat jejich stres. Je-li zajištěna vědecká validita a je-li to přijatelné
pro regulační úřady, musí být využity alternativní postupy.
5. Komunikace a záznamy
Dodavatelé jsou povinni chránit důvěrné informace a používat je vždy řádným způsobem tak, aby byla
zajištěna ochrana společnosti, pracovníka a osobních práv na ochranu soukromí. Dodavatelé musí
komunikovat poctivě a v souladu s případnými smlouvami o zachování důvěrnosti, sdělovat informace
včas a náležitým způsobem, a vést přesné účetní knihy a záznamy. Dodavatelé musí mít také vhodné
postupy k archivaci a načítání záznamů, které jsou relevantní pro vyšetřování či soudní spory.
6. Regulace obchodu
Dodavatelé musí dodržovat všechny platné obchodní a celní zákony, předpisy, embarga, hospodářské
sankce a omezení uložené uznávanými národními a mezinárodními orgány.
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7. Nerostné suroviny pocházející z nelegálních zdrojů
Společnost Ingersoll Rand nepodporuje používání minerálů nerostných surovin a jejich derivátů,
včetně tantalu, cínu, wolframu a zlata („3TG“), které jsou těženy, přepravovány či obchodovány
protizákonně z důvodu role, kterou tyto nerostné suroviny hrají ve financování ozbrojeného konfliktu
v Demokratické republice Kongo a sousedních zemích a v dalších vysoce rizikových oblastech
potýkajících se s konflikty po celém světě. Naší zásadou je řídit náš dodavatelský řetězec s vynaložením
odborné péče způsobem, který je v souladu s Pokyny OECD pro náležitou péči v zodpovědných
dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových
oblastí. Od našich dodavatelů materiálů a součástí obsahujících 3TG vyžadujeme, aby alespoň jednou
za rok vyplnili vzorový formulář Iniciativy za odpovědné materiály pro vykazování nerostných surovin
pocházejících z nelegálních zdrojů. Při té příležitosti od dodavatelů očekáváme, že neprodleně
zareagují na každou výzvu a v případě potřeby poskytnou informace o identitě tavíren či rafinérií, ve
kterých byly zpracovány 3TG v jimi dodávaných produktech, společně se zemí původu těchto 3TG.

Pracovní síly
Dodavatelé se zavazují, že budou respektovat lidská práva pracovníků a přistupovat k nim s důstojností a
respektem.
1. Zákaz nucené práce
Dodavatelé nesmí používat nucenou práci, a to ve formě nedobrovolné práce vězňů, smluvní práce s
nevýhodnými podmínkami, práce spojené se zadlužením ani v žádné formě obchodování s lidmi.
2. Zákaz dětské práce
Dodavatelé nesmí využívat dětskou práci. Mladiství pracovníci mladší 18 let smí být zaměstnáni pouze
na nerizikových pracovních pozicích, pokud tito mladiství pracovníci dosáhli zákonného věku pro
zaměstnání nebo věku stanoveného pro dokončení povinné školní docházky v dané zemi.
3. Zákaz diskriminace a obtěžování
Dodavatelé nesmí své zaměstnance ani uchazeče o zaměstnání diskriminovat, co se týče odměny,
smluvních či pracovních podmínek nebo výhod ze zaměstnání, a musí zajišťovat pracoviště bez
obtěžování na základě jakékoli kategorie chráněné podle platných právních předpisů, jako je např.
rasa, barva pleti, náboženské přesvědčení, národnostní původ, pohlaví, věk, sexuální orientace,
členství v odborových organizacích nebo příslušnost k politické straně.
4. Mzda, benefity a pracovní doba
Dodavatel je povinen uplatňovat pracovní dobu a platit pracovníkům podle platných mzdových a
pracovních právních předpisů, včetně předpisů o minimální mzdě, práci přesčas a zákonem
vyžadovaných benefitech.
5. Svoboda sdružování a pracovní prostředí
Doporučujeme vést otevřenou a přímou komunikaci s pracovníky při řešení problémů na pracovišti a
otázek kompenzace. Dodavatelé jsou povinni respektovat práva pracovníků, jak je uvedeno v místních
právních předpisech, volně se sdružovat, být či nebýt členem odborové organizace, vyžádat si
zastoupení a být členem podnikového výboru. Dodavatelé jsou povinni zajistit pro zaměstnance
bezpečné a zdravé pracoviště a pokusit se splnit nebo překonat platné bezpečnostní standardy.
Pracovníci musí mít možnost otevřeně komunikovat s vedením ohledně pracovních podmínek, aniž by
se báli odvetného jednání, zastrašování nebo obtěžování.
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Environmentální udržitelnost, bezpečnost a ochrana zdraví
V souladu se závazkem společnosti Ingersoll Rand vykonávat podnikatelskou činnost podle těch
nejpřísnějších standardů environmentální odpovědnosti na podporu dlouhodobě udržitelného růstu
společnosti Ingersoll Rand, našich obchodních partnerů a komunit, v nichž působíme, požaduje společnost
Ingersoll Rand po svých dodavatelích, aby dodržovali všechny platné regulační požadavky týkající se
ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví a aby uplatňovali systém řízení ochrany
životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví, který podporuje a prokazuje dodržování všech takových
regulačních požadavků. Dodavatelé jsou povinni fungovat environmentálně odpovědným a efektivním
způsobem, aby byly minimalizovány nepříznivé dopady na životní prostředí, a prokazovat kulturu
neustálého zlepšování za účelem dalšího snižování spotřeby zdrojů. Dodavatelé se musí rozumně a
prokazatelně snažit minimalizovat používání energie, vody a surovin. Bude-li to možné, tyto zdroje by měly
být obnovitelné nebo udržitelné. Dodavatelé se musí rozumně snažit eliminovat nebo snížit množství
vzniklého odpadu, a pokud možno odpadní materiály znovu používat a recyklovat. Dodavatelé by měli
zvážit environmentální přívětivost a výkon dodavatelů v rámci svého vlastního dodavatelského řetězce a
zavést zásady udržitelného nakupování pro své vlastní dodavatele.

Kvalita
Společnost Ingersoll Rand se zavazuje vyrábět kvalitní produkty. Abychom zajistili, že svým zákazníkům
poskytujeme bezpečné a inovativní produkty, vyrábíme své produkty v souladu se všemi platnými
právními předpisy. Navíc provádíme rozsáhlé testování produktů a zajištění kvality.
Stejně tak společnost Ingersoll Rand od svých dodavatelů očekává, že zajistí kvalitu, bezpečnost a výkon
produktů a služeb, které poskytují oni nám. Tímto způsobem můžeme zajistit kvalitu a bezpečnost
produktů a služeb, které poskytujeme svým zákazníkům.

Systémy řízení
Dodavatelé musí používat systémy řízení k usnadnění neustálého zlepšování a plnění očekávání těchto
principů. Systémy řízení by měly být snadno k dispozici a musí jasně prokazovat dodržování všech
zákonných požadavků a požadavků zákazníků.
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