
PRIMA

PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. (dále jen Společnost) se zavázala dodržovat zákLadní zásady
lidských práv, pracovní legislativy, legislativy na ochranu životního prostředí a bojovat proti
korupci na všech svých úrovních. Tento přistup zahrnuje i budování trvale udržitelných
vztahů se svými dodavateli.

Přebíráme odpovědnost za dodavatele. s nimiž spolupracujeme, a očekáváme od nich stejnou
úroveň integrity, poctivosti a etického chování, kterou mohou očekávat oni od nás.
Společně musíme brát v úvahu ekonomické, enviromentální a sociální dopady našich činností
na okolní svět.

Základními hodnotami Společnosti jsou orientace na zákazníka, technologický rozvoj, kvalita
odvedené práce a poskytovaných služeb, fair play a touha zvítězit. Tyto hodnoty vedou naše
kroky a každodenní obchodní rozhodnutí. Z tohoto důvodu jsme připravili tento etický kodex
dodavatelů PRIMA BILAVCIK, s.r.o. a vyžadujeme od svých dodavatelů, aby vyvinuli
maximální úsilí pro jeho dodržování. Kodex platí pro všechny naše dodavatele zboží a služeb,
smluvní partnery, distributory a zástupce, kteří jsou v tomto dokumentu souhrnně označováni
jako „dodavatelé“.

POŽADAVKY

Dodržování zákonů
Očekáváme, že naši dodavatelé budou znát aktuální zněni platných mezinárodních předpisů
a úmluv, stejně jako regionální anárodní legislativy a budou je dodržovat.

Dodavatelé musí dodržovat příslušnou legislativu týkající se lidských práv, pracovních práv,
pracovních podmínek, zdraví a bezpečnosti. životního prostředí, daňových předpisů a postupů
proti korupci a rovněž požadavky stanovené v tomto dokumentu a získat všechna zákonem
požadovaná povoleni, licence a registrace.

• Musí v případech, kde místní zákony nebo předpisy poskytují silnější ochranu než
požadavky uvedené v kodexu dodavatelů, ponechat těmto místním zákonům nebo
předpisům vyšší váhu.

• Musí mít povědomí o tom, zda některý tuzemský předpis nebo jeho prosazování
odporuje mezinárodním standardům lidských práv, a snažit se ctít ducha celosvětově
uznávaných lidských práv.

• Musí být schopni prokázat dodržování místních zákonných požadavků.
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PRIMA

Zdraví a bezpečnost
Dodavatelé musí zajistit bezpečně a zdravé pracovní prostředí a přijmout všechna
proveditelná opatřeni k zabránění nehodám a ůrazům,

Dodavatejé musí mít přiměřený program na ochranu zdraví a bezpečnosti vycházející
z daných rizik, který je srozumitelný všem zaměstnancům. Rozsah programu na ochranu
zdraví a bezpečnosti musí odpovídat povaze činnosti dodavatele a rizikům, která s touto
činností souvisejí.

Požární ochrana:
Dodavatelé musí zajistit pravidelné kontroly veškerých pracovních prostor za účelem zajištění
požární ochrany.

Dodavatelé musí zajistit instalaci a údržbu funkčních požárních poplachových zařízení,
odpovídajícího protipožárního vybavení, jasně označených evakuačních tras a nouzových
východů. Tato opatření musí odpovídat velikosti daných prostor, rozsahu a povaze
prováděných činností a potenciálním rizikům úrazů a požárů.

Zdraví a bezpečnost
Dodavatel:

• Musí identifikovat a vyhodnotit rizika ohrožující zdraví a bezpečnost a minimalizovat
jejich dopad.

• Musí zajistit ochranu všech zaměstnanců před vystavením potenciálním rizikům
ohrožujícím zdraví a bezpečnost.

• Musí zajistit uplatňování identifikace rizik, hodnocení rizik a stanovení nezbytných
kontrolních opatření.

• Musí zajistit, aby byly všem zaměstnancům bezplatně poskytnuty vhodné osobní
ochranné pomůcky.

• Musí zavést postupy a systémy řízení, sledování a nahlášeni pracovních úrazů
a chorob.

• Musí zajistit snadnou dostupnost příslušných sad první pomoci a dostupnost
zaměstnanců proškolených v poskytování první pomoci.

• Musí zajistit, aby zaměstnanci nepracovali pod vlivem léků, drog ani alkoholu.
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Podmínky na pracovišti
Dodavatel:

• Musí zajistit, aby byly prostory pracoviště čisté, dobře osvětlené, přiměřeně větrané a
aby v nich byl přijatelný tepelný komfort a úroveň hluku.

• Musí poskytnout bezplatný přístup k pitné vodě, hygienickým toaletám a čistým
prostorám určených ke konzumaci jídla.

Ubytovací zařízení
Je-li poskytováno ubytování, musí dodavatel zajistit, aby měl každý zaměstnanec právo na
své vlastní lůžko.

Dodavatel musí poskytnout oddělené prostory na spaní, toalety a sprchy zvlášť pro ženy a
muže

Pracovní a lidská práva

Dětská práce
Dodavatelé:
Nesmí využívat ani podporovat využívání dětské práce a vykořisťování dětí.

• Musí zavést systém, jehož smysLem je zajistit, aby nebyly zaměstnávány žádné děti
minimální věk pro připuštěni k práci je 15 let.

Musí zajistit, aby všichni noví zaměstnanci před vstupem do zaměstnaneckého
poměru dokončili povirmou školní docházku.

• Musí chránit všechny mladé pracovníky (mladší 18 let) před prováděním jakékoli
práce, která by mohla poškozovat jej ich zdraví nebo ‘zický, mentální, sociální,
duchovni nebo morální rozvoj, a nedovolit Jim pracovat v nočních směnách.

• Musí dodržovat veškeré zákony a předpisy, které řídí učňovské programy.
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PRIMA

Nucená práce
Dodavatel:

• Nesmí se zapojovat ani podporovat jakékoliv formy nucené, povinné nebo nelegální
práce, například pašování, vězeňské práce nebo otrocké práce.

• Musí zajistit, aby veškeré přesčasy byly výsledkem vzájemné dohody, pokud to není
nutné a povinné dle místních zákonů.

• Musí poskytnout všem zaměstnancům právo ve volném čase svobodně opustit své
ubytovací prostoty a pracoviště.

• Nesmí vyžadovat, aby zaměstnanci odevzdali originální osobní doklady nebo
identifikační doklady (občanský průkaz, pas, pracovní povolení) v rámci podmínek
pro získání zaměstnání.

• Nesmí uplatňovat nezákonné disciplinární postupy v rámci disciplinárních opatření
(nespravedlivé či nelegální srážky ze mzdy, zadržováni mezd, odepření výplaty
příspěvků)

• Nesmí využívat žádné zálohy, poplatky, pokuty, půjčky nebo splátky, které by
zaměstnancům bránily opustit zaměstnáni po podáni náležité výpovědi. Musí zajistit,
aby byly splátkové dohody předvídatelné, přiměřené a časově omezené.

• Musí zajistit, aby se dočasným pracovníkům dostávalo spravedlivého zacházení na
stejné úrovni, jako místním zaměstnancům.

OBTĚŽOVÁNI, KRUTÉ NEBO NEHUMANNÍ ZACHÁZENÍ
Dodavatel:

• Nesmí tolerovat žádné fyzické ani psychické obtěžování ani zneužívání, vyjádřené
slovně nebo jinak-prostřednictvím gest, a to například kruté nebo nehumánní
zacházení, nátlak, zadržení nebo nežádoucí sexuální návrhy, a rovněž nesmí tolerovat
žádné hrozby takového zacházení.

• Musí zakázat systémy veřejných výstrah a trestů.

DISKRIMINACE

Dodavatel:
• Nesmí diskriminovat v průběhu náborů ani zaměstnání.
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• Patří sem například povýšení, příspěvky, přístup ke školení, propouštění, ukončení
smlouvy, a to jak aktivní, tak prostřednictvím pasivní podpory na základě věku,
etnické příslušnosti, národního nebo sociálního původu, náboženství, pohlaví, sexuální
orientace, manželského nebo rodičovského stavu, těhotenství, postižení, členství v
odborech, politické příslušnosti. vážné choroby nebo jakékoli v jiné okolnosti, která
by mohla způsobit diskriminaci podléhající ochraně platnými zákony nebo Umluvami
Mezinárodní organizace práce.

• Musí zajistit, aby zaměstnaiici se stejnými zkušenostmi a kvalifikaci obdrželi stejný
plat za stejnou práci a dostalo sejim stejných příležitosti.

PRACOVNÍ DOBA

Dodavatel:
• Musí pracovní dobu rozdělit na normální pracovní dobu a přesčasy.
• Musí zaznamenávat pracovní dobu přesně a komplexně.

• Musí dodržovat všeclmy platné zákony a oborové normy týkající se pracovní doby.
Od zaměstnanců nesmi být v žádném případě vyžadováno, aby v rámci normální
pracovní doby pravidelně pracovali déle než 8 hodin denně nebo 48 hodin týdně.

• Nesmí pravidelně práci přesčas.

• Musí všem zaměstnancům každých sedm dní poskytnut alespoň jeden volný den a
dostatek času na odpočinek mezi směnami.

• Musí zajistit, aby přesčasy nepřekračovaly místní zákonné limity nebo 12 hodin týdně.

ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY
Dodavatel:

• Musí dodržovat minimálně veškeré zákony a předpisy související se
například minimální mzdu, mzdu za přesčasy, ceny za kus a další součásti
poskytovat příspěvky dané zákonem, včetně sociálního pojištěni.

• Musí zajistit, aby všichni zaměstnanci obdrželi přinejmenším zákonnou minimální
mzdu.

• Musí platit mzdu pravidelně, přímo zaměstnanci, v dohodnutou dobu a v plné výši.

• Musí přesně zaznamenávat všechny mzdy a poskytnout všem zaměstnancům výplatní
pásku, kde jsou přehledně a srozumitelně uvedeny všechny součásti platu, například
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odměny za přesčasy, odpracované hodiny, příspěvky, zákonné srážky, bonusy a další
důležité informace.

• Musí zajistit, aby všiclmi zaměstnanci měLi právo na
a zákonem stanovené volno, například pLacenou
dovolenou, bez jakýchkoliv negativních důsledků.

PODMÍNKY ZAMĚSTNÁNÍ

zákonnou placenou dovolenou
nemocenskou a rodičovskou

Musí informovat všechny zaměstnance o podmínkách jejich zaměstnání, například o
právech a povinnostech, v rodném jazyce zaměstnance nebo vjazyce, kterému rozumí,
například
ve formě písemné pracovní smlouvy

SVOBODA SDRUŽOVÁNÍ A KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVANÍ
Dodavatel;

• Musí uznávat a respektovat právo zaměstnanců na svobodné sdružování, organizování
a kolektivní vyjednávání v souladu se zákony zemí, v nichž jsou zaměstnáni.

• Musí uznávat důležitost otevřené komunikace a přímého kontaktu mezi zaměstnanci
a vedením.

• Musí povolit zaměstnancům jmenovat nezávislé pracovní
komunikovat s vedením ohledně pracovních podmínek, aniž
obtěžování, zastrašování, pokut, bráněni nebo odvety.

zástupce a otevřeně
by se museli obávat

• A na druhou stranu je nutné respektovat rozhodnutí těch zaměstnanců, kteří nechtějí
být členy pracovních asociací.

PRÁVO NA NAHLÁŠENI OBAV
Dodavatel;

• Musí zajistit, aby
obavy týkající se
společnosti, aniž by

všichni zaměstnanci měli
dodržování zákonných

se museli obávat odvety.

právo nahlásit svému zaměstnavateli
požadavků nebo zásad či pravidel
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PRIMA®

PRÁVO NA NEMOVITOSTI
Dodavatel:

• Musí být zákonným a právoplatným majitelem nebo uživatelem nemovitostí, v nichž
působí. ato v souladu s místními zákony.

• Musí předcházet veškerým negativním sociálním, environmentálním a ekonomickým
dopadům v důsledku záboru půdy. nedobrovolného přesídleni nebo omezeni využívání
půdy.

• Musí v případě vyvlastnění nebo nařízeného vystěhováni zajistit vyjednáni přiměřené
kompenzace, a to trassparentním způsobem, s cílem udržet živobytí a životní
standardy dotčených osob.

NEKONFLIKTNÍ PŮVOD NEROSTŮ

Zajišťování nerostných zdrojů z oblastí zasažených konflikty a z vysoce rizikových oblastí:

- Musí si být vědomi možného spojení mezi produkci surovin a ozbrojenými konflikty
nebo hrubým porušováním lidských práv. Dodavatelské řetězce, které se přímo nebo
nepřímo podílejí na konfliktech, jsou nepřijatelné. To platí pro všechny fáze
dodavatelského řetězce.

- Při zajišťování zdrojů z oblastí zasažených konflikty a z vysoce rizikových oblastí se
řiďte pokyny OECD pro řádnou kontrolu odpovědných dodávek nerostů z oblastí
zasažených konflikty a z rizikových oblastí.

- V závislosti na své pozici v dodavatelském řetězci zajišťujte zdroje nerostů pouze z
odpovědných zdrojů nebo přijměte přiměřená opatření zaměřená na pochopeni, a v
případě potřeby ovlivnění, vašich dodavatelských řetězců tak, abyste dosáhli
odpovědného zajišťování zdrojů.

Vzhledem k tomu, že svévolné opuštění konfliktních oblastí může znamenat negativní
důsledky pro místní obyvatelstvo, společnost PRIMA BILAVCIK, sto. podporuje etické
zajišťování nerostných zdrojů z těchto oblastí.

Dodržování oddílu 1502 zákona Dodd-Frank Act (Zákon o reformě Wall Streetu a ochraně
spotřebitelů):

- Abychom pomohli svým zákazníkům dodržovat požadavky SEC] Conflict Minerals
Rule (Pravidla komise SEC pro konfliktní nerostné zdroje) týkající se dodavatelských
řetězců nebo výrobků obsahujících cín. tantal, wolfram nebo zlato, jak je uvádí zákon
Dodd-Frajk Act, musí dodavatelé kromě výše uvedeného provést přiměřený průzkum
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země původu a postupovat podle mezinárodně uznávaných postupů pro řádnou
kontrolu s cílem zajistit, aby byly dodávky do společnosti PRIMA BILAVCIK, s.r.o.
klasifikovány jako DRC2 conflict frce“ (Bez konfliktů v Demokratické republice
Kongo) podLe pravidla komise SEC.

- Musí zajistit twsledovatelnost těchto nerostů minimálně na úroveň tavírny a zajistit
používání výhradně nekonfliktních tavíren dle definice CFSP a T1-CMC4. případné
použít jiné zavedené průmyslové programy.
Musí si být vědomi, že na dodávky výrobků obsahujících konfliktní nerosty se mohou
vztahovat další požadavky podle pravidla komise SEC.

Dodavatelé musí zajistit zdokumentování veškerého úsilí vyvinutého v rámci plnění
požadavků na nekonfliktní původ nerostů a zpřístupnění této dokumentace na vyžádání
společnosti PRIMA BILAVCIK, s.r.o.. Data pro vysledování je nutné zaznamenávat
a uchovávat po dobu pěti let.

ŽIVO TNI PROSTŘEDÍ
Ochrana životního prostředí a přispívání k udržitelnému rozvoji jsou pro společnost PRIMA
BILAVCIK, s.r.o velmi důležité. Dodavatelé se musí aktivně snažit navýšit pozitivní
a omezit negativní vliv svých provozů a dodavatelských řetězců na životní prostředí
a společnost tím, že zavedou plány na ochranu životního prostředí zaměřené na nejdůležitější
dopady na životní prostředí.
Rozsah těchto plánů na ochranu životního prostředí musí odpovídat povaze podnikáni
dodavatele a rizikům, která s tímto podnikáním souvisejí.

ŘÍZENÍ RIZIK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dodavatel:

Musí vyvinout, zavést a udržovat program vycházející ze stanovení rizik a zaměřený
na snížení nebo minimalizaci negativního dopadu svých činností, výrobků a služeb na životní
prostředí.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ A TECHNIKY ŠETRNE K ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ
Dodavatel:
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Musí přijmout preventivní opatření, jakmile vznikne důvod k přesvědčení, že by nějaká
činnost mohla poškodit životní prostředí nebo lidské zdraví, a snažit se vyvinout a podporovat
techniky šetrné k životnímu prostředí ve svých výrobcích, procesech, konstrukčních
provedeních a volbě materiálů.

ZÁSADA „ZA ZNEČIŠTĚNÍ PLATÍ PŮVODCE“:
Dodavatel:

• Musí zaplatit sociální a ekonomické náklady vzniklé v důsledku dodavatelského
subjektu poškozujícího životní prostředí.

PROGRAM ODPOVĚDNOSTI VŮČI ŽIVOTNIMU PROSTŘEDÍ
Dodavatel:

Musí aktivně spolupracovat a poskytovat informace a dokumentaci týkající se těchto oblastí:

• Řízeni chemických a nebezpečných materiálů
• Rízení odpadů
• Emisí vypouštěných do vzduchu, vody a půdy
• Řízení energií
• Spotřeba vody
• Doprava a cestování

Požadavky týkající se dodavatelů a cíle souvisejicí 5

mohou být definovány v obchodních dohodách.
výkonem v oblasti životního prostředí

ZÁKONY PROTI KORUPCI
HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

A ZÁKONY NA OCHRANU

Společnost PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. se zavázala
etické integrity.

zpronevěry, nezákonných provizí,
podílíme na boji proti korupci.

uplatňovat při podnikání vysokou úroveň

Rovněž respektujeme zákony na ochranu hospodářské soutěže, které zakazují dohody
porušující hospodářskou soutěž a zneužívají tržní sílu.

D fl ‚

Systém managementu kvality byl zaveden ve spolupráci s poradenskou společností M LV11 M Vision
(inÍham-visioncz, tel. 585 t55 516)
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Uplatňujeme nulovou toleranci korupce, například úplatkářství, konfliktů zájmů, podvodů,
vydírání a protekce i příbuzenské politiky, a aktivně se



PRIMA

POTÍRÁNÍ KORUPCE
Dodavatel:

• Musí dodržovat místní zákony a mezinárodní úmluvy pro potírání korupce a nesmí se
účastnit ani zapříčinit účast společnosti

• PRIMA BILA VCIK, s.r.o. na jakékoliv formě korupčních praktik.

• Nesmí poskytovat žádné nelegální příspěvky, přímo ani nepřímo, žádné třetí straně ani
veřejným činitelům.

• Musí zavést postupy zabraňující korupci, například prostřednictvím zavedení
protikorupčních zásad a poskytnutím příslušného školení svým zaměstnancům.

• Musí při spolupráci se společností PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. předejít veškerým
potenciálním konfliktům zájmů.

• Musí vědět, že žádný zaměstnanec společnosti PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. nesmí
nabízet ani poskytovat, přímo ani nepřímo, žádnou neoprávněnou výhodu dodavateli
výměnou za osobní obohacení jakéhokoliv druhu.

• Musí vědět, že společnost PRIMA BILAVČÍK, ss.o. nepřijme žádnou výhodu
určenou k tomu, aby zaměstnasiec společnosti PRIMA BILAVCIK, s.r.o. usnadnil
obchodování dodavatele se společností PRIMA BILAVCIK, s.r.o..

ZÁKONY NA OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
Dodavatel:

• Musí respektovat a dodržovat veškeré platné zákony a předpisy na ochranu
hospodářské soutěže a zavést systémy zabraňující porušováni zákonů na ochranu
hospodářské soutěže, jako jsou například dohody o cenách, rozdělení trhu nebo
manipulace veřejných soutěži, a to zaváděním zásad vycházejících ze zákonů na
ochranu hospodářské soutěže a zajištěním příslušného školení v oblasti zákonů na
ochranu hospodářské soutěže pro své zaměstnance.

SYSTÉM ŘÍZENÍ

Podporujeme naše dodavatele ve snaze neustále se zlepšovat a vytvářet, zavádět a udržovat
uznávané systémy řízení a standardy související s oblastmi popsanými v Kodexu dodavatelů.

C O S

Systém managementu kvality byl zaveden ve spolupráci s poradenskou společnosti M M Vision
(inh(a m—visic‘n.cz, tet. 585 t 55 516)
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Jako základ úspěšného zavedení Kodexu dodavatelů slouží hodnocení rizik, zavedené zásady,
procesy a postupy, jasně komunikované role a odpovědnosti, příslušné školení a pokyny a
stanoveni a hodnocení výkonu podle měřitelných cílů spolu s funkčními kontrolními systémy.

MONITORING

Veškeré obchodní vztahy mezi společnosti PRIMA BILAVČIK, sto. a našimi dodavateli
musí být založeny na poctivosti, důvěře a spolupráci. Přijetím Kodexu dodavatelů
se dodavatel zavazuje k aktivní práci na splnění těchto požadavků v rámci vlastních provozů
a dodavatelského řetězce. Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím transparentní
spolupráce se společností PRIMA BILAVCIK, ss.o., například prováděním sebehodnocení
a poskytnutím přístupu do příslušných prostor a k informacím zaměstnancům společnosti
PRIMA BILAVC!K, s.r.o. nebo zaměstnancům jiné organizace podle volby společnosti
PRIMA BILAVCIK, s.r.o. k provádění místních auditů, včetně povolení k pohovorům
se zaměstnanci a povolení přístupu k přesné a úplné dokumentaci a záznamům souvisejícím
s Kodexem dodavatelů. Jakákoliv zjištění učiněná při auditu je nutno efektivně a včas
napravit. Očekáváme, že nás dodavatelé nebudou klamat.

Porušeni Kodexu dodavatelů bude mít negativní vliv na obchodní vztahy se společností
PRIMA BILAVCIK, s.r.o., což může vést až k ukončení smlouvy.

Je odpovědností dodavatele, aby zajistil, že jeho subdodavatelé budou dodržovat Kodex
dodavatelů nebo přijmou srovnatelná opatření. Vyžadujeme od našich dodavatelů,
aby vyhodnotili a monitorovali svůj dodavatelský řetězec a shromažďovali příslušné
informace týkající se shody dodavatelského řetězce a aby tyto informace společnosti
PRIMA BILAVCIK, s.r.o. na vyžádání poskytli.

Společnost PRIMA BILAVČIK, s.r.o. zachází se všemi obdrženými obchodními a osobními
informacemi odpovědně a přijímá opatření, která zajišťují důvěrnost těchto informaci.

Vyzýváme naše dodavatele, aby hlásiLi porušení Kodexu dodavatelů společnosti
PRIMA BILAVCIK, s.r.o. prostřednictvím emailové adresy infoTtpdmab.cz. případně
telefonicky. Podporujeme aktivní dialog s našimi dodavateli, pokud jde o Kodex dodavatelů,
ale i o jakékoliv další otázky týkající se trvalé udržitelnosti. Uděláme maximum, abychom
respektovali a ochránili jakoukoliv osobu, která upozorni na porušení Kodexu dodavatelů.

‚

PRIMA BILAVCK, CO 26 22 76 3i
Petr Bílavčík
Ředitel společnosti

° • .

Systém managementu kvality byl zaveden ve spolupráci s poradenskou společnosti M M Vision
(info(arn-vjsjcn.cz, tet. 585 155 516)


