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1

Účel

Společnost oncomed manufacturing a.s. (dále také jako „ONCOMED“) je významným výrobcem léčivých
přípravků působícím na mezinárodní úrovni. S ohledem na své postavení má ONCOMED odpovědnost vůči
svým zákazníkům, zaměstnancům, veřejnosti a pacientům, kterým jsou jí vyráběná léčiva určena. Tato
společenská odpovědnost zahrnuje dodržování platných a účinných právních předpisů, respektování etických
a morálních hodnot, jakož i maximální snahu o udržitelné jednání za účelem minimalizace dopadu své činnosti
na životní prostředí, a to vždy, všude a za jakýchkoli okolností.
V souladu se svým závazkem ke společenské odpovědnosti očekává ONCOMED od všech svých dodavatelů,
tj. všech smluvních partnerů, kteří dodávají ONCOMED jakékoli zboží nebo služby a všech svých obchodních
partnerů, jakož od všech zaměstnanců a zástupců těchto dodavatelů a obchodních partnerů (dále také
„Obchodní partner“), že budou jednat odpovědně a dodržovat základní zásady uvedené v tomto kodexu
chování dodavatelů a obchodních partnerů ONCOMED (dále také jako „Kodex“).
Pokud Obchodní partneři spolupracují v rámci jakéhokoli plnění vůči ONCOMED s jakoukoli třetí stranou
(např. subdodavatel), ONCOMED očekává, a Obchodní partner se zavazuje zajistit, že tyto třetí strany budou
také dodržovat zásady stanovené v tomto Kodexu.

2

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost zahrnuje zejména povinnost Obchodního partnera k dodržování všech platných a
účinných právních předpisů, přičemž Obchodní partner se zavazuje dodržovat zejména následující základní
právní, etické a morální principy:

2.1

Dodržování lidských práv

Obchodní partneři respektují veškeré platné a účinné právní předpisy za účelem ochrany základních lidských
práv a svobod. Obchodní partneři se v žádném případě nepodílejí či jinak neparticipují na nucené či dětské
práci. Obchodní partneři se rovněž zavazují dodržovat veškerá pravidla stanovená v Úmluvě Mezinárodní
organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání.

2.2

Rovné příležitosti a podmínky a zákaz diskriminace

Obchodní partneři poskytují rovné podmínky a příležitosti všem osobám, nediskriminují žádné osoby a
netolerují žádnou diskriminaci vůči osobám na základě jejich pohlaví, věku, rasového nebo etnického původu,
vyznání, sexuální orientace, vzhledu, národnosti, sociální příslušnosti, zdravotního stavu, tělesného postižení,
náboženského nebo politického přesvědčení, nebo jiné odlišující charakteristiky, pokud platné a účinné
právní předpisy nestanoví jinak.

2.3

Ochrana životního prostředí

Obchodní partneři přebírají odpovědnost, pokud jde o otázky ochrany životního prostředí, a dodržují všechny
příslušné platné a účinné právní předpisy týkající se životního prostředí a udržitelnosti rozvoje. Obchodní
partneři využívají přírodní zdroje šetrně a minimalizují škody na životním prostředí.
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2.4

Bezpečnost výrobků

Obchodní partneři dodržují všechny platné a účinné právní předpisy a jimi stanovené požadavky na
bezpečnost výrobků, zejména právní požadavky týkající se bezpečnosti, označování a balení výrobků a
používání nebezpečných látek a materiálů.

2.5

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Obchodní partneři dodržují všechny platné a účinné právní předpisy a jimi stanovené požadavky pro
bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti, a to ve vztahu ke všem svým zaměstnancům. Obchodní partneři
aktivně a kontinuálně podporují další rozvoj a zlepšování pracovních podmínek na všech svých pracovištích.

2.6

Minimální mzda či odměna za práci

Obchodní partneři zajišťují, aby všichni jejich zaměstnanci byli odměňováni vždy přiměřeně s ohledem na jimi
vykonávanou práci a pracovní podmínky. Obchodní partneři svým zaměstnancům na příslušném trhu práce
vždy poskytují alespoň minimální mzdu zaručenou platnými a účinnými právními předpisy či kolektivní
smlouvou.

3

Transparentní ochodní vztahy

Otevřenost a transparentnost jsou klíčem k důvěryhodnosti a důvěře v obchodní praxi. ONCOMED očekává,
že Obchodní partneři budou dodržovat zejména následující základní zásady:

3.1

Vyhýbání se střetu zájmů

Obchodní partneři vždy přijímají svá obchodní rozhodnutí pouze na základě objektivních a ospravedlnitelných
kritérií, jakož i v rámci zvyklostí obvyklých v daném obchodním odvětví, přičemž nedovolují, aby svá
rozhodnutí činili výlučně na základě svých vlastních osobních zájmů nebo vztahů.

3.2

Zákaz korupce

Obchodní partneři netolerují jakoukoli formu korupce. Zajišťují, aby jejich zaměstnanci, subdodavatelé nebo
zástupci neposkytovali ani nepřijímali jakékoli úplatky, fiktivní provize, nepřijatelné příspěvky a jakékoli
nadstandardní platby nebo výhody, a to ve vztahu ke kterýmkoli zákazníkům, úředníkům nebo jiným třetím
stranám, a to za účelem zisku jakékoli výhody či neadekvátního protiplnění. Stejným způsobem se Obchodní
partneři staví taktéž k tzv. „facilitation payments“, tedy odměnám za usnadnění, které jsou v některých
zemích legální, avšak z obchodního hlediska se vždy jedná o neetické platby za účelem urychlení
administrativních záležitostí.

3.3

Dary a pohostinnost

Obchodní partneři či jejich zástupci nenabízejí a neposkytují zaměstnancům ONCOMED ani žádným jiným
třetím stranám přímo či nepřímo jakékoli nepřiměřené dary či pohostinství, jejichž hodnota či podoba je
v daných obchodních kruzích, místě a čase nepřípustná. Obchodní partneři zároveň nepožadují ani nepřijímají
jakékoli nepřiměřené dary či pohostinství.
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3.4

Státní zakázky a jednání s úředníky

Obchodní partneři při jednání s vládami, úřady a veřejnými institucemi vždy důsledně dodržují veškeré platné
a účinné právní předpisy, jakož i základní morální a etické zásady obchodního styku. Obchodní partneři
participující na veřejných zakázkách rovněž dodržují veškeré právní předpisy a pravidla ve vztahu ke každé
jednotlivé veřejné zakázce a každé její fázi, přičemž vždy dodržují pravidla volné a poctivé hospodářské
soutěže.

4

Dodržování pravidel hospodářské soutěže

ONCOMED dodržuje veškeré platné a účinné právní předpisy na úseku hospodářské soutěže, jakož i další
morální a etické zásady obchodního styku, přičemž jakožto spravedlivý a odpovědný účastník hospodářské
soutěže rovněž dodržuje své smluvní závazky. ONCOMED očekává tentýž přístup od svých obchodních
partnerů a zejména očekává, že budou dodržovat následující základní zásady:

4.1

Volný trh

Obchodní partneři dodržují platné účinné právní předpisy na úseku hospodářské soutěže. Obchodní partneři
zejména neuzavírají s konkurenty, dodavateli nebo zákazníky žádné dohody, jimiž by docházelo nebo mohlo
dojít k narušení hospodářské soutěže na určitém segmentu trhu. Pokud mají Obchodní partneři na trhu
dominantní postavení, toto postavení žádným způsobem nezneužívají.

4.2

Omezení exportu

Obchodní partneři dodržují platné účinné právní předpisy, jakož i veškerá pravidla a případná omezení ve
vztahu k dovozu a vývozu zboží, služeb a informaci.

4.3

Praní špinavých peněz

Obchodní partneři dodržují platné účinné právní předpisy, jakož i veškerá pravidla ve vztahu k zákazu praní
špinavých peněz. Obchodní partneři vedou obchodní jednání a udržují obchodní vztahy pouze s takovými
osobami, u nichž není pochyb o jejich nezávadném jednání ve vztahu k zákazu praní špinavých peněz.

4.4

Obchodní informace

Obchodní partneři zveřejňují informace o svém podnikání a informují o svých obchodních aktivitách vždy
pravdivě a pouze v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

5

Ochrana dat, obchodního tajemství a majetku společnosti

5.1

Ochrana dat

Obchodní partneři dodržují všechny platné a účinné právní předpisy ve vztahu k ochraně osobních údajů
zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a dalších zúčastněných osob.
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5.2

Ochrana know-how, patentů, obchodního a obchodního tajemství

Obchodní partneři respektují veškeré duševní vlastnictví, know-how, patenty a obchodní tajemství
ONCOMED a třetích stran, kdy takovéto informace neposkytují jiným třetím stranám, a to bez výslovného
předchozího písemného souhlasu ONCOMED, nebo způsobem, který je jinak nepřípustný v kontextu platných
a účinných právních předpisů a morálních či etických zásad uznávaných v rámci obchodního styku.

5.3

Zacházení s majetkem společnosti

Obchodní partneři přistupují k hmotným i nehmotným aktivům společnosti ONCOMED s respektem a
nepoužívají je k jiným než sjednaným účelům, kdy zejména dbají, aby jim svěřená aktiva nebyly použity
k nezákonným, nekalým, nemorálním, neetickým či jinak společensky závadným účelům. Obchodní partneři
zajišťují, aby jejich zaměstnanci, jakož i jakékoli třetí strany, s nimiž v rámci obchodních vztahů spolupracují
(např. subdodavatelé nebo zástupci), nepoškozovali ani nezneužívali aktiva společnosti ONCOMED, tj.
zejména, aby je nepoužívali v rozporu se zájmy společnosti ONCOMED.

6

Důsledky porušení Kodexu chování dodavatelů a obchodních
partnerů

Jestliže Obchodní partner prokazatelně poruší některou ze základních zásad stanovenou v tomto Kodexu, je
ONCOMED oprávněn ukončit obchodní vztah s tímto Obchodním partnerem, a to zejména odstoupením od
smlouvy či smluv, na nichž je obchodní vztah ONCOMED a Obchodního partnera založen.
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