Etický kodex dodavatelů společnosti
Cargill
Náš závazek pomáhat světu růst

Záměrem společnosti Cargill je bezpečná, zodpovědná a udržitelná distribuce potravin do celého světa. Jsme si vědomi toho, že
klíčovou vlastností dodavatelských řetězců, jež spoluutvářejí celosvětový potravinový systém, je jejich udržitelnost – vyvažování potřeb
současných a budoucích generací. Uskutečnění našeho záměru je možné pouze v úzké spolupráci s našimi dodavateli. Náš Etický
kodex dodavatelů objasňuje, jaké obchodní chování od zemědělců, producentů, výrobců a všech našich dalších partnerů očekáváme,
aby mohl být tento záměr realizován – etickou cestou a v souladu s platnými právními předpisy.

Naše základní požadavky
Sedm základních požadavků společnosti Cargill se vztahuje na všechny zaměstnance naší společnosti. Jsou to právě oni, kdo tvoří
základ našeho celosvětového provozu. Předpokládáme, že tytéž požadavky budou s ohledem na náš Etický kodex dodržovat i naši
dodavatelé. Věříme, že společným závazkem k dodržování etických zásad a integrity pokládáme pevné základy pro důvěryhodná
obchodní partnerství, z nichž vyrůstají naše společné hodnoty.

1. Dodržování zákonů
Jsme zodpovědná společnost, a proto od našich globálních
dodavatelů očekáváme, že s námi budou sdílet náš závazek k
dodržování právních předpisů.
Očekáváme, že naši dodavatelé:

• Budou znát a dodržovat právní předpisy, které se na ně a na
jejich obchodní aktivity vztahují.

• Budou považovat zákonné požadavky za minimální standard.
• Budou informovat společnost Cargill o závažných skutečnostech,
týkajících se zboží a služeb, jež poskytují – zejména o těch,
které představují zdravotní a bezpečnostní riziko. Pomohou
tak společnosti Cargill fungovat v souladu s celosvětovými
právními nařízeními.

2. Podnikání s integritou
Usilujeme o obchodní partnerství, která jsou založena na
důvěře, transparentnosti a vzájemné odpovědnosti.
Očekáváme, že naši dodavatelé:

• Budou v rámci obchodu se společností Cargill jednat eticky
a férově.

• Nikdy v rámci obchodu se společností Cargill nenabídnou

ani nepřijmou úplatky, nelegální provize, nevhodné dary či
pohostinnost nebo jiné nevhodné pobídky.
• Vyvarují se jakémukoliv střetu zájmů v souvislosti s finančními
či jinými dohodami s našimi zaměstnanci, které by mohly být
vnímány jako nevhodné.
• Budou podporovat obchodní chování popsané v tomto Kodexu
i ve styku s vlastními dodavateli.

3. Vedení přesných a pravdivých záznamů
Očekáváme, že si naši dodavatelé povedou přesné a pravdivé
záznamy. Pomohou nám tak přijímat zodpovědná obchodní
rozhodnutí a poskytovat pravdivé a včasné informace dalším
zúčastněným stranám.
Očekáváme, že naši dodavatelé:

• Budou vést přesné, pravdivé a včasné účetní záznamy a
evidenci veškerých transakcí.

• Zajistí kontrolu jakosti u produktů, potravin a krmiva a kontrolu
dodržování předpisů na ochranu zdraví a bezpečnosti
zaměstnanců a bezpečnosti práce a pracovních procesů.
• Na vyžádání zpřístupní místa provozních zařízení a
všechny dostupné informace o původu materiálů.

4. Plnění obchodních záv
Spolupracujeme s dodavateli, kteří sdílí naši touhu budovat
produktivní obchodní partnerství. To vyžaduje otevřenost v
komunikaci, vzájemný respekt a plnění závazků.
Očekáváme, že naši dodavatelé:

• Budou sdílet náš závazek k čestnému a transparentnímu
obchodnímu chování.

• Budou plnit obchodní závazky a budou proaktivně, včas a
otevřeně řešit neočekávané události.

5. Důstojné zacházení s lidmi
Očekáváme, že naši dodavatelé budou stejně jako my klást
na přední místo bezpečnost, spokojenost a zachování lidské
důstojnosti všech jednotlivců, díky jejichž talentu a těžké
práci můžeme naše produkty a služby dodávat.
Očekáváme, že naši dodavatelé:

• Zajistí ve všech svých provozech bezpečné a zdravé pracovní
•
•
•
•

prostředí.
V žádném případě nebudou využívat nebo tolerovat využívání
obchodu s lidmi, nucenou práci nebo dětskou práci, tak jak je
definuje Mezinárodní organizace práce (MOP).
Budou podporovat inkluzivní pracovní prostředí, kde se
nevyskytuje obtěžování a diskriminace.
Budou respektovat právo zaměstnanců organizovat se a
kolektivně vyjednávat.
Budou ve stanovené nebo vyšší míře plnit zákonné požadavky
na náhrady a vhodné pracovní podmínky.

6. Ochrana informací, majetku a zájmů 		
společnosti Cargill
Očekáváme, že naši dodavatelé budou chránit dobré jméno
společnosti Cargill, stejně tak jako informace či majetek,
který jim svěřujeme.
Očekáváme, že naši dodavatelé:

• Budou chránit důvěrné informace společnosti Cargill, k nimž
mají přístup, včetně duševního vlastnictví, obchodních
tajemství či finančních údajů.

• Zabezpečí veškerý majetek ve vlastnictví společnosti Cargill,

za který momentálně zodpovídají.
• Vyvarují se situací, jež mohou negativně ovlivnit naše obchodní
zájmy či reputaci.

7. Zodpovědné globální občanství
Společnost Cargill věří, že její dodavatelé budou nápomocni
v zajištění bezpečné, zodpovědné a udržitelné distribuce
potravin do celého světa.
Očekáváme, že naši dodavatelé:
• Budou v rámci poskytování produktů, potravin a krmiv
dodržovat přísné bezpečnostní standardy.
• Budou se snažit eliminovat negativní dopady na životní
prostředí, například zastavením odlesňování, omezením
produkce skleníkových plynů a odpadů a efektivním
využíváním přírodních zdrojů.
• Budou dbát na ochranu vodních zdrojů, budou ve svých
provozech šetřit vodou, předcházet kontaminaci a snižovat
jejich negativní dopad na kvalitu vodních zdrojů využívaných
okolním obyvatelstvem.
• Budou respektovat princip předchozího svobodného a
informovaného souhlasu v otázce práva původních obyvatel
na užívání půdy a přírodních zdrojů.
• Budou zavádět udržitelné procesy a odstraňovat problémy v
rámci společného úsilí o soustavné zlepšování a zachování
společenských hodnot.

Cíl důvěryhodného partnerství

Budování důvěryhodných partnerství s dodavateli, kteří dodržují etické zásady a těchto našich sedm základních požadavků, je
naším hlavním cílem. Očekáváme, že dodavatelé vyhoví našim oprávněným žádostem na poskytnutí informací, osvědčení a/nebo
výsledků auditů. Vzniknou-li jakékoliv obavy, máme ve zvyku je vždy řešit ve spolupráci s dodavatelem. Můžeme tak přispět k
nalezení případné nápravy. Pokud však daný problém řešit nelze nebo dodavatel není ochoten ve věci spolupracovat, vyhrazujeme
si právo na ukončení spolupráce.

Věříme, že úzká spolupráce s našimi dodavateli vede jak k oboustrannému úspěchu, tak i k podpoře společenství
a k celosvětovému růstu.

Více informací naleznete na www.cargill.com/supplier-code. Pokud uvidíte nebo
budete mít podezření na jakékoliv obchodní chování, které je v rozporu s naším
Etickým kodexem, obraťte se prosím přímo na společnost Cargill. S případnými
obavami či žádostí o pomoc nás kontaktujte:
• Prostřednictvím vašeho zástupce společnosti Cargill nebo
• Na důvěrné lince Cargill Ethics Open Line. Kontaktní údaje a další potřebné
informace ve více než dvaceti jazycích naleznete na stránce
https://www.cargill.com/about/ethics-open-line-en.
Rychlým oznámením předcházíte případným problémům a pomáháte
odstraňovat ty, které již nastaly. Všechna oznámení řešíme bezodkladně,
spravedlivě a v nejvyšší možné diskrétnosti.

