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Kodex chování dodavatele  

Supplier Code of Conduct  

KARSIT HOLDING, s.r.o. 
PREAMBULE 
Společnost KARSIT HOLDING, s.r.o. očekává, že její 

dodavatelé budou dodržovat základní etické 

principy a zákonná ustanovení. Za tímto účelem 

společnost KARSIT HOLDING, s.r.o. vypracovala 

tento Kodex chování dodavatele a požaduje, aby ho 

její dodavatelé dodržovali. Dodavatele, který není 

schopen plnit následující ustanovení, není možné 

využívat pro dodávky do společnosti KARSIT 

HOLDING, s.r.o. 

Dětská práce a práce mladistvých 

Dodavatel se zavazuje, že zajistí řádnou ochranu 

mladistvých, včetně úplného zákazu dětské práce. 

Věk mladistvých musí splňovat hranice dané 

legislativou. Mladiství nesmí vykonávat žádné 

rizikové práce, práce v noci, přesčasovou práci 

nebo činnosti ohrožující jejich zdravotní, duševní, 

sociální a osobní vývoj.  

Mzdy a benefity 

Dodavatel se zavazuje, že bude poskytovat mzdy a 

benefity v souladu s legislativou, včetně té, která se 

vztahuje k minimálním mzdám, odměnám za 

přesčasovou práci a zákonem daným benefitům. 

Pracovní doba 

Dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat 

legislativní požadavky upravujícími pracovní dobu, 

včetně přesčasové práce. 

Nucená práce nebo pracovní povinnost  

Dodavatel se zavazuje, že striktně nebude tolerovat 

jakékoliv formy nucené práce a s tím spojené 

 PREAMBLE 
KARSIT HOLDING, s.r.o.expects its suppliers to 

comply with fundamental principles of ethics and 

legal provisions. To this end, KARSIT HOLDING, 

s.r.o. has drawn up this Supplier Code of Conduct 

and requires its suppliers to comply with it. 

Suppliers who are unable to meet the following 

provisions may not be engaged for making 

deliveries to KARSIT HOLDING, s.r.o. 

Child labour and young workers 

The Supplier undertakes to ensure proper 

protection of minors, including a total ban on child 

labour. The age of minors must meet the limits set 

by law. Minors must not perform any hazardous 

work, night work, overtime work or activities that 

endanger their health, mental, social and personal 

development.  

Wages and benefits 

The Supplier undertakes to provide wages and 

benefits in accordance with the law, including the 

law on minimum wages, overtime pay and 

statutory benefits. 

Working hours 

The Supplier undertakes to comply with the 

legislative requirements governing working hours, 

including overtime work. 

Modern slavery  

The Supplier undertakes not to tolerate under any 

circumstances whatsoever any form of forced 

labour and related activities carried out under 
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činnosti prováděné pod nátlakem, podvodem nebo 

únosem s cílem zaměstnávání nebo poskytování 

služeb. 

Svoboda sdružování a kolektivního 

vyjednávání 

Dodavatel respektuje práva zaměstnanců se 

svobodně sdružovat, vstupovat nebo nevstupovat 

do odborových organizací, vest kolektivní 

vyjednávání a nechat se jimi zastupovat v souladu 

s legislativou. 

Obtěžování a diskriminace 

Dodavatel bude striktně dodržovat lidská práva, 

veškerá jednání ve vztahu k jeho zaměstnancům 

budou vedena v rámci slušného chování tak, aby 

nebyla dotčena důstojnost a osobnost jedince a 

nebude své zaměstnance jakýmkoliv způsobem 

diskriminovat. 

Dodavatel se zavazuje k tomu, že bude vytvářet 

pracovní prostředí, které bude bez jakýkoliv forem 

obtěžování, včetně sexuálního. Následující formy 

jednání jsou zakázány: 

 Jednání s cílem vyhrožovat, zastrašovat jak 

verbálně tak i fyzicky 

 Rasově, sexuálně a etnicky orientované 

verbální narážky 

 Sexuální výhody, žádosti o sexuální služby 

nebo další verbální či fyzické jednání 

s cílem zvýhodnění nebo poskytnutí 

zaměstnání anebo jejichž odmítnutí má vliv 

na rozhodnutí spojené se zaměstnáním 

Ochrana zdraví a bezpečnosti práce 

Dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat veškeré 

platné zákony týkající se zdraví a bezpečnosti 

práce, tak aby minimalizoval riziko nebezpečí 

hrozící svým zaměstnancům.  

Korupce, vydírání a úplatkářství 

Dodavatel nebude tolerovat jakoukoliv formu 

korupce a úplatkářství, a bude dodržovat a 

prosazovat zásady rovných příležitostí. 

coercion and/or accomplished by fraud or 

abduction for the purpose of employment or 

provision of services. 

Freedom of association, incl. collective 

bargaining 

The Supplier respects the rights of employees to 

freely associate, join or not join trade unions, enter 

into collective bargaining and be represented by 

them in accordance with the legislation. 

Harassment and non-discrimination 

The Supplier shall strictly respect human rights; all 

actions in relation to the Supplier’s employees will 

be guided by the rules of decent behaviour so as 

not to affect the dignity and personality of the 

individual, and the Supplier shall not discriminate 

against its employees in any way whatsoever. 

The Supplier undertakes to create a working 

environment free from any form of harassment, 

including sexual harassment. The following forms 

of conduct are prohibited: 

 Actions with the aim to threaten, intimidate 

both verbally and physically 

 Racially, sexually and ethnically oriented 

verbal abuse 

 Trading benefits for sexual favours, 

requests for sexual services or other verbal 

or physical conduct with the aim of  

providing a favour or employment or the 

refusal of which affects employment 

decisions 

Health and safety 

The Supplier undertakes to comply with all 

applicable health and safety laws so as to minimize 

the risks to its employees.  

Corruption, extortion and bribery 

The Supplier shall not tolerate any form of 

corruption and bribery, and shall adhere to and 

enforce the principles of equal opportunities. 
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Právo na soukromí a ochrana dat 

Dodavatel se zavazuje, že bude chránit soukromí 

zaměstnanců, nebude shromažďovat žádné 

nadbytečné osobní informace, nebude šířit 

pomluvy a bude respektovat právo zaměstnanců 

na ochranu soukromí dle Listiny základních práv a 

svobod. Dále že bude dodržovat Obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů (GDPR). 

Spravedlivá hospodářská soutěž a 

antimonopolní politika 

Dodavatel bude respektovat spravedlivou 

hospodářskou soutěž a neučiní nic, co by takovou 

soutěž narušilo. Taktéž bude respektovat pravidla 

čestného obchodu a předcházet praktikám, které 

nezákonně omezují konkurenci. 

Střet zájmů 

Dodavatel se bude snažit předcházet situacím, ve 

kterých by mohlo dojít k ovlivnění obchodního 

rozhodnutí osobním zájmem, za účelem osobního 

nebo firemního obohacení. 

Whistleblowing a ochrana před odvetou 

Dodavatel se zavazuje k tomu, že zaměstnanec, 

který podá hlášení o nedodržování podmínek 

společenské odpovědnosti (např. o úplatkářství, 

obtěžování na pracovišti atd.), nebude předmětem 

postihu, diskriminace ani msty ze strany 

dodavatele, jeho zaměstnanců, vedoucích 

pracovníků a představitelů. 

V případě, že dodavatel zjistí nedodržování těchto 

podmínek ze strany zaměstnance společnosti 

KARSIT HOLDING, s.r.o., muže využít pro hlášení 

emailovou adresu compliance@karsit.cz, anebo 

telefonicky kontakt na personálním oddělení 

společnosti KARSIT HOLDING, s.r.o. (+420 491 845 

212). 

Emise skleníkových plynů, energetická 

účinnost a obnovitelná energie 

Dodavatel se zavazuje trvale snižovat emise 

skleníkových plynů a zvyšování energetické 

Privacy and data protection 

The Supplier undertakes to protect the privacy of 

employees, not to collect any redundant personal 

information, not to spread slander and to respect 

the right of employees to privacy according to the 

Charter of Fundamental Rights and Freedoms. 

Furthermore, the Supplier shall comply with the 

General Data Protection Regulation (GDPR). 

Fair competition and anti-trust policy 

The Supplier shall respect fair competition and 

shall not do anything to distort such competition. 

The Supplier shall also respect fair trade rules and 

prevent practices that illegally restrict 

competition. 

Conflict of interests 

The Supplier shall make efforts to prevent 

situations in which business decisions could be 

influenced by personal interest, for the purpose of 

personal or corporate enrichment. 

Whistleblowing and protection against 

retaliation 

The Supplier undertakes that an employee who 

reports non-compliance with the conditions of 

social responsibility (e.g. bribery, harassment in 

the workplace, etc.) shall not be subject to 

sanctions, discrimination or revenge by the 

Supplier, its employees, managers and 

representatives. 

Should the Supplier find out any failure of an 

employee of KARSIT HOLDING, s.r.o. to comply 

with these terms and conditions, the Supplier can 

use the email address: compliance@karsit.cz or the 

telephone contact at the HR department of KARSIT 

HOLDING, s.r.o. (+420 491 845 212) to report such 

a case. 

GHG emissions, energy efficiency and 

renewable energy 

The Supplier undertakes to continuously reduce 

greenhouse gas emissions and increase energy 
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účinnosti. Dále se zavazuje, že bude preferovat 

takové dodavatele energií, kteří pro výrobu 

energie využívají obnovitelné zdroje. 

Kvalita a spotřeba vody 

Dodavatel se zavazuje trvale snižovat spotřebu 

vody, nutné při výrobě jeho produktů. Dále se 

zavazuje trvale zlepšovat účinností jejího použití, 

zejména v přímých výrobních operacích. 

Kvalita vzduchu  

Dodavatel se zavazuje, že bude přijímat opatření ke 

snižování prašnosti a hluku, které mají vliv na 

zdraví osob. 

Udržitelné řízení zdrojů a snižování odpadu 

Dodavatel se zavazuje, že bude pravidelně sledovat 

vývoj spotřeby energií a materiálu k zamezení 

plýtvání. Dále, že zavede systém třídění odpadů s 

cílem zajistit maximální recyklovatelnost 

veškerých odpadů. 

Odpovědné hospodaření s chemikáliemi 

Dodavatel se zavazuje minimalizovat, či plně 

eliminovat používání nebezpečných látek k 

životnímu prostředí. 

Zakázané látky a materiály  

Veškeré dodávky, výrobky nebo části zakoupené 

od dodavatele společností KARSIT HOLDING, s.r.o., 

ať již jsou standardní nebo dodavatelem speciálně 

vyvinuté, nesmějí obsahovat žádný výrobek, 

materiál ani látku zakázané právními předpisy 

nebo nařízeními platnými v zemi dodavatele, v 

Evropské unii a ve všech zemích, ve kterých jsou 

tyto dodávky, výrobky nebo části prodávány a 

používány.  

Je-li to pro zboží dodané společnosti KARSIT 

HOLDING, s.r.o. relevantní, dodavatel splňuje též 

své závazky v oblasti „Konfliktních minerálů“. 

 

 

efficiency. Furthermore, the Supplier undertakes 

to prefer such energy suppliers who use renewable 

resources to generate energy. 

Water quality and consumption 

The Supplier undertakes to continuously reduce 

consumption of the water necessary for 

production of the Supplier’s products. 

Furthermore, the Supplier undertakes to improve 

the efficiency of its utilization, in particular in 

direct production operations. 

Air quality  

The Supplier undertakes to adopt measures aiming 

to reduce the dustiness and noise affecting human 

health. 

Sustainable resources management and waste 

reduction 

The Supplier undertakes to regularly monitor the 

development of consumption of energies and 

materials to prevent waste. Furthermore, the 

Supplier undertakes to introduce a system of waste 

sorting with the aim to ensure maximum 

recyclability of all waste. 

Responsible chemical management 

The Supplier undertakes to minimize or 

completely eliminate the use of substances 

hazardous to the environment. 

Prohibited substances and materials 

Any and all supplies, products or parts purchased 

from the Supplier of KARSIT HOLDING, s.r.o., 

whether they are of a standard nature or 

developed specifically by the Supplier, may not 

contain any product, material or substance 

prohibited by legal regulations or directives 

applicable in the Supplier’s country, the European 

Union and in any and all of the countries where 

these supplies, products or parts are sold and used.  
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Požadavky na udržitelnost pro vlastní 

dodavatele 

Dodavatel se zavazuje, že bude přenášet tyto požadavky 

v oblasti společenské udržitelnosti na svoje vlastní 

dodavatele. 

If it is applicable to the goods delivered to KARSIT 

HOLDING, s.r.o., the Supplier shall also fulfil its 

obligations in the area of ”Conflicting Materials”. 

Sustainability requirements concerning 

the Supplier’s own suppliers 

The Supplier undertakes to transfer these social 

sustainability requirements to its own suppliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  Jaroměři  01. 02. 2022 

………………… 

Vít Kaiser 
(Schválil) 

………..…………… 

Martin Horký 

(Zpracoval) 


