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Kodex chování pro dodavatele společnosti 

Sumitomo Electric Group  

Společnost Sumitomo Electric Group („SEG“) se již přes 120 let řídí duchem společnosti 

Sumitomo a klade důraz na čestnost charakteru a obchodní etiku. Společnost SEG se snaží být 

přínosem pro společnost prostřednictvím čestné a udržitelné obchodní činnosti a obchoduje 

s dodavateli, kteří sdílí její závazek vůči čestnosti charakteru a obchodní etice. 

V tomto kodexu chování pro dodavatele („kodex“) je uvedeno, co společnost SEG očekává od 

svých dodavatelů, což zahrnuje dodavatele, subdodavatele, zástupce, poradce, distributory nebo 

jakoukoli jinou stranu, která od společnosti SEG přijímá platby za své produkty nebo služby. 

Ve společnosti SEG si uvědomujeme, že naši dodavatelé hrají důležitou úlohu v našem celkovém 

úspěchu. Vážíme si toho, jak k naší obchodní činnosti přispívají naši dodavatelé. Za účelem 

obchodování si vybíráme takové dodavatele, kteří sdílí náš závazek vůči čestnosti charakteru a 

obchodnímu styku v souladu s právními předpisy. Společnost SEG od svých dodavatelů požaduje, 

aby obchodovali způsobem, který je v souladu s níže uvedenými zásadami a aby podobný přístup 

očekávali v rámci svých vlastních dodavatelských řetězců. 

Závazek vůči dodržování právních předpisů 

Společnost SEG očekává, že naši dodavatelé budou svou obchodní činnost provádět v souladu se 

všemi příslušnými právními předpisy a nařízeními. 

Očekáváme dodržování protikorupčních právních předpisů 

Úplatky způsobují komunitám obrovské škody a mohou vážně poškodit společnost SEG. 

Společnost SEG od svých dodavatelů očekává, že budou dodržovat všechny příslušné 

protikorupční právní předpisy. Navíc, pokud je dodavatel ve styku s vládním úředníkem a 

zastupuje společnost SEG, dodavatel má naprosto zakázáno přímo či nepřímo nabízet, dávat nebo 

přijímat cokoli hodnotného za účelem získání neoprávněné obchodní výhody. 

 

Duch společnosti Sumitomo  

Banji-nissei – Vždy konej podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a to nejen v pracovním, 

ale i v osobním životě.  

Shinyo-kakujitsu – Považuj za důležité čestnost charakteru a správné řízení. 

Fusu-furi – Nikdy neobětuj  čestnost charakteru kvůli snadnému zisku. 
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Očekáváme dodržování právních předpisů o ochraně hospodářské soutěže 

Společnost SEG se zavázala dodržovat právní předpisy o ochraně hospodářské soutěže a 

antimonopolní právní předpisy a od našich dodavatelů očekáváme podobnou úroveň závazku. 

Očekáváme ochranu duševního vlastnictví společnosti SEG 

Společnost SEG od svých dodavatelů očekává, že budou chránit jakékoli duševní vlastnictví, které 

získají během našeho vztahu. 

Očekáváme dodržování mezinárodních obchodních právních předpisů 

Společnost SEG je hrdá na to, že je globální společností a že má dodavatele po celém světě. Od 

našich dodavatelů očekáváme, že budou respektovat platné právní předpisy a nařízení týkající se 

importu a exportu a ostatní požadavky v oblasti mezinárodního obchodu. 

Závazek vůči zodpovědnému zajišťování zdrojů 

Zapojení dodavatelského řetězce 

Pro naše zainteresované strany včetně zákazníků a investorů je čím dál důležitější udržitelné řízení 

dodavatelského řetězce. Již mnoho let stanovujeme sociální a environmentální požadavky pro naše 

dodavatele. Budeme dále spolupracovat s našimi dodavateli a zvýšíme naše zapojení do 

strategických oblastí, abychom všichni zlepšili možnosti v oblasti udržitelnosti v dodavatelském 

řetězci. 

Konfliktní minerály 

Společnost SEG od svých dodavatelů zejména požaduje, aby podnikli příslušné kroky a zjistili, 

zda jejich produkty obsahují konfliktní minerály (cín, tantal, wolfram a zlato) a pokud ano, aby 

zavedli procesy zaměřené na identifikaci zdrojů těchto minerálů a jinak dodržovali všechny platné 

zákony a předpisy, jež upravují zajišťování a používání konfliktních minerálů. Očekáváme, že 

dodavatelé přestanou používat konfliktní minerály, které přímo či nepřímo financují nebo přináší 

prospěch ozbrojeným skupinám v Demokratické republice Kongo („DRK“) a v sousedních 

zemích. 

Zodpovědné a udržitelné postupy při získávání nerostných surovin 

DRK je také největším světovým producentem kobaltu. Těžba kobaltu vyvolává podobné obavy 

jako konfliktní minerály a také se stala problematickou. 

Naše dodavatele povzbuzujeme, aby při získávání veškerých surovin včetně kobaltu a ostatních 

minerálů používali  zodpovědné a udržitelné postupy. Všechny dodavatele povzbuzujeme, aby 

zohlednili vyvíjející se mezinárodní normy a vývoj týkající se environmentálních otázek, lidských 

práv a ostatních sociálních problémů zejména v oblastech zasažených konfliktem a v oblastech 

s vysokým rizikem. 
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Závazek vůči lidem 

Společnost SEG se zavazuje dodržovat lidská práva. Náš závazek zahrnuje identifikaci, prevenci 

a snižování nepříznivého dopadu naší činnosti na lidská práva. Od našich dodavatelů očekáváme, 

že budou stejně dbát na dodržování lidských práv včetně obecně uznávaných mezinárodních 

norem v oblasti lidských práv.   

Očekáváme dodržování pracovního práva 

Společnost SEG od svých dodavatelů očekává, že budou dodržovat všechny platné zákony, které 

upravují pracovní dobu, mzdu, benefity a jiné pracovní podmínky včetně případných pracovních 

smluv. 

Jsme proti využívání nucené práce 

Společnost SEG nebude spolupracovat s dodavateli, kteří přímo nebo nepřímo využívají otrockou 

práci nebo jakoukoli jinou formu nucené nebo nedobrovolné práce svých pracovníků. Dodavatelé 

by nikdy neměli žádat zaměstnance nebo nějakého jiného pracovníka, aby odevzdal svůj pas, 

průkaz totožnosti vydaný státem nebo pracovní povolení jako podmínku zaměstnání. 

Jsme proti využívání dětské práce 

Společnost SEG nebude spolupracovat s dodavateli, kteří při vykonávání své obchodní činnosti 

přímo či nepřímo využívají nelegální dětskou práci. Pro tyto účely znamená „dítě“ kohokoli, kdo 

nedosáhl zákonem stanovenou věkovou hranici pro zaměstnání v místě vykonávání práce, avšak 

společnost SEG nebude v žádném případě spolupracovat s dodavateli, jejichž přímá nebo nepřímá 

pracovní síla zahrnuje děti mladší 15 let. 

Jsme proti jakékoli formě obchodování s lidmi 

Společnost SEG nebude spolupracovat s dodavateli, kteří se přímo nebo nepřímo podílí na 

obchodování s lidmi. 

Jsme proti obtěžování 

Společnost SEG od svých dodavatelů očekává, že bude se svými pracovníky jednat s důstojností 

a úctou, na kterou mají nárok všechny lidské bytosti. Dodavatelé by měli vytvořit takové pracovní 

prostředí, kde není tolerováno obtěžování nebo jiné zneužívající chování vůči zaměstnancům. 

Jsme proti diskriminaci a podporujeme diverzitu 

Společnost SEG od svých dodavatelů očekává, že svým zaměstnancům a uchazečům o zaměstnání 

poskytne rovné pracovní příležitosti bez nezákonné diskriminace na základě rasy, etnického 

původu, národnostního původu, náboženství, věku, pohlaví, totožnosti pohlaví, sexuální orientace, 

zdravotního postižení nebo jakékoli jiné charakteristiky chráněné platnými zákony. 
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Společnost SEG své dodavatele povzbuzuje, aby na svém pracovišti podporovali diverzitu a 

rozvíjeli kulturu, která podporuje začlenění a etiku. 

Respektujeme právo zaměstnanců na svobodu sdružování 

Společnost SEG od svých dodavatelů očekává, že budou respektovat právo zaměstnanců být nebo 

nebýt členem sdružení v souladu s platnými právními předpisy. 

Jsme zavázáni zajišťovat bezpečné pracovní prostředí 

Společnost SEG od svých dodavatelů očekává, že budou chránit zdraví, bezpečnost a blaho svých 

zaměstnanců, návštěvníků a jiných osob dotčených jejich činnostmi. Dodavatelé musí dodržovat 

všechny platné právní zákony a předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Očekáváme, že osobní údaje budou chráněny 

Společnost SEG od svých dodavatelů očekává, že budou zachovávat všechny platné zákony, které 

vyžadují ochranu osobních údajů zaměstnanců, zákazníků a jiných stran. Dodavatelé musí kromě 

toho neprodleně uvědomit společnost SEG o jakémkoli porušení zákona o ochraně soukromí ze 

strany dodavatele nebo jakékoli jiné strany, se kterou dodavatel obchoduje, což má dopad na 

společnost SEG. 

Závazek vůči společnosti 

Jsme zavázáni chránit životní prostředí 

Společnost SEG je zavázána vůči správě životního prostředí a snižování dopadu naší činnosti na 

životní prostředí. Podobně i od našich dodavatelů očekáváme, že budou snižovat dopad svých 

obchodních provozů na životní prostředí, řídit rizika škodlivého vlivu na životního prostředí a 

dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se životního prostředí. Společnost SEG své 

dodavatele povzbuzuje, aby obzvlášť důkladně věnovali pozornost těmto oblastem: snižování 

emisí skleníkových plynů, zvýšení energetické účinnosti, využívání energie z obnovitelných 

zdrojů, účinné využívání energie, vody a surovin a zavedení udržitelného hospodaření s přírodními 

zdroji a procesů za účelem snižování odpadů. 

Jsme zavázáni přispívat k rozvoji komunit v místech, kde působíme 

Jedna z podnikových zásad společnosti SEG uvádí, že přispíváme k vytváření lepší společnosti a 

životního prostředí a plně si uvědomujeme svou společenskou odpovědnost. Podobný závazek 

očekáváme od svých dodavatelů. 
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Závazek dodržovat předpisy a obchodní etiku  

Od dodavatelů očekáváme, že svým zaměstnancům poskytnou možnosti pro nahlášení obav 

Společnost SEG od svých dodavatelů očekává, že zaměstnancům poskytnou možnosti pro 

nahlášení podezření z porušení zákona nebo jiných obav bez strachu z odplaty. Od dodavatelů dále 

očekáváme, že budou na tyto obavy vhodně reagovat. 

Od dodavatelů očekáváme, že budou uchovávat přesné obchodní informace 

Od dodavatelů očekáváme, že veškeré obchodní dokumenty (včetně dokumentace o jakosti) vyplní 

přesně, pravdivě a včas. Od našich dodavatelů také očekáváme, že ve zprávách a dokumentech 

podaných u vládních regulačních orgánů včetně pravidelných finančních zpráv uvedou úplné, 

spravedlivé, přesné a včasné informace. V příslušných případech očekáváme, že dokumenty 

dodavatelů musí být řádně autorizované. Kromě toho očekáváme, že jakékoli záznamy o finanční 

činnosti dodavatele budou odpovídat platným zákonům a účetním postupům. Dodavatelé nesmí 

ve svých dokumentech a záznamech uvádět falešné nebo zavádějící položky a nikdy nesmí ve 

svých záznamech vynechat informace, které jsou povinni zaznamenávat. 

Od dodavatelů očekáváme, že zavedou příslušné iniciativy zaměřené na dodržování pravidel 

a etiku 

Společnost SEG od svých dodavatelů očekává, že způsobem, který odpovídá rozsahu a povaze 

jejich podnikatelské činnosti, zavedou vlastní efektivní programy zaměřené na dodržování 

pravidel a etiku. Společnost SEG své dodavatele povzbuzuje, aby zavedli své vlastní kodexy 

chování a podporovali kulturu zaměřenou na dodržování pravidel a obchodní etiku ve svých 

organizacích včetně předcházení střetu zájmů. 

Záležitosti související s tímto kodexem 

Dodavatelé (nebo jejich zaměstnanci) mohou společnost SEG informovat o obavách týkajících se 

záležitostí upravených tímto kodexem. V případě jakýchkoli obav souvisejících s tímto kodexem 

vás povzbuzujeme, abyste se spojili se svým hlavním obchodním kontaktem. Pokud to není vhodné, 

kontaktujte prosím horkou linku na https://sumitomoelectric.com/compliance-hotlines. 

Společnost SEG si vyhrazuje právo provést audit/prověrku dodavatele za účelem zajištění shody s 

tímto kodexem. 

Společnost SEG se snaží obchodovat s dodavateli, kteří sdílí náš závazek dodržovat zákony a 

etické, zodpovědné obchodní postupy. Pokud se dozvíme, že nějaký dodavatel porušil zákon nebo 

nedodržel tento kodex, přehodnotíme podmínky našeho obchodního vztahu. Za tímto účelem může 

společnost SEG požádat o informace týkající se dodržování tohoto kodexu ze strany našich 

dodavatelů. 

V případě dotazů týkajících se tohoto kodexu nás prosím neváhejte kontaktovat na scoc-

queries@info.sei.co.jp. 

https://sumitomoelectric.com/compliance-hotlines
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