
Kodex chování dodavatele skupiny Schaeffler Group

Transparentnost, důvěra a týmová práce



Vážení dodavatelé,

skupina Schaeffler Group je rodinný podnik kótovaný na burze, který zastává základní hodnoty, které do této společ-
nosti vnesli již její zakladatelé. Klíčovým principem firemní kultury skupiny Schaeffler Group je vedle neustálého úsilí 
o dosažení úspěchu také připravenost a schopnost čelit výzvám, které si sami stanovíme, zkoušet nové věci, a přitom 
se zaměřovat na dlouhodobý horizont. Snaha o dosažení úspěchu je snahou o dosahování té nejvyšší možné kvality a 
vytváření prvotřídních technologií při současném dodržování udržitelných principů. Tyto aspekty jsme spojili a sestavili 
tak naše čtyři klíčové hodnoty: udržitelnost, inovace, excelence a vášeň. 
 
Řízení dodavatelů nyní musí splňovat více než pouze požadavky komplexně provázaného světa. Moderní technologie 
si žádají suroviny, které často pocházejí z kritických regionů světa. Na naše dodavatelské řetězce má vliv také změna 
klimatu a stále větší nedostatkovost zdrojů.  
 
Skupina Schaeffler Group na tyto výzvy reaguje s přihlédnutím k aspektům udržitelnosti v rámci svého nákupu a řízení 
dodavatelů. Pro skupinu Schaeffler Group je udržitelný nákup zásadní otázkou. To se týká zodpovědného nakládání s 
klíčovými materiály, lidských práv i ekologických a sociálních standardů.  
 
Hodnoty stojící v jádru požadavků na náš dodavatelský řetězec vychází z mezinárodně uznávaných standardů a principů, 
které jsme ukotvili v Kodexu chování dodavatele skupiny Schaeffler Group.  
 
Tyto klíčové principy odpovídají národním i mezinárodním právním předpisům, principům a konvencím, jako jsou  
například principy UN Global Compact, směrnice OECD pro nadnárodní podniky, Všeobecná deklarace lidských práv, 
obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv, a příslušné konvence Mezinárodní organizace práce (ILO).  
 
Tyto hodnoty prohlubujeme pomocí vhodného systému sledování a kontroly navíc k aktivní komunikaci s vámi, jakožto 
dodavateli, a očekáváme vaši podporu v rámci našeho dodavatelského řetězce. 
 
Pouze společné úsilí nám umožní zvládnout úskalí budoucnosti. 
 
S pozdravem, 

Andreas Schick 
provozní ředitel (COO) 
Schaeffler AG

Předmluva
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Úvod

INTEGRITA, SPRAVEDLNOST  
A VZÁJEMNÝ RESPEKT JSOU 
ZÁKLADNÍMI KAMENY  
SKUPINY SCHAEFFLER GROUP, 
NA NICHŽ STOJÍ NAŠE KROKY. 
SPOLEČNOST SCHAEFFLER  
SI ZAKLÁDÁ NA SVÉ FIREMNÍ 
ODPOVĚDNOSTI A VYTVÁŘÍ 
PROTO PŘEDPOKLADY PRO 
SVŮJ TRVALÝ ÚSPĚCH.

Tento kodex chování dodavatele schválila výkonná rada společnosti Schaeffler AG s plnou 
podporou rodiny Schaefflerových. Kodex chování zdůrazňuje význam, který společnost 
Schaeffler přikládá zodpovědným obchodním vztahům.  
 
Kodex chování dodavatele popisuje hodnoty a zásady chování, jejichž dodržování očekáváme 
od všech svých dodavatelů, jejich zaměstnanců a dodavatelského řetězce.  
 
Tyto hodnoty a zásady chování tvoří závazný základ spolupráce společnosti Schaeffler s  
jejími dodavateli. 
 
Společnost Schaeffler od vás, jakožto dodavatele, očekává, že na sebe vezmete odpovědnost 
za dodržování tohoto kodexu chování dodavatele a podpoříte všechny své zaměstnance a 
dodavatele při jeho dodržování.

1   Pojmem „společnost Schaeffler“ se rozumí skupina Schaeffler Group, tj. společnost Schaeffler AG a všechny společnost ve skupině,  
ve kterých společnost Schaeffler AG přímo či nepřímo vlastní většinový podíl.

Rozsah platnosti  
 
Tento kodex chování se vztahuje na všechny fyzické a právnické osoby, které prodávají nebo poskytují produkty, procesy či 
služby skupině Schaeffler Group (Schaeffler 1 AG a všechny společnost, ve kterých společnost Schaeffler AG přímo či nepřímo 
vlastní většinový podíl), ať už přímo či přes třetí strany, např. přidružené osoby, distribuční partneři, subdodavatelé a zástupci 
(dále jen „dodavatelé“).
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1 ZÁKLADNÍ  
PRINCIPY A  
PRAVIDLA 
CHOVÁNÍ

1.1  Integrita  
 
Integritou se rozumí to, že všechny obchodní postupy spo-
lečnosti Schaeffler vždy odpovídají hodnotám a principům 
chování společnosti. Společnost Schaeffler taktéž od svých 
dodavatelů očekává, že budou dodržovat platné právní  
předpisy a řídit se hodnotami a principy chování, které jsou 
zde dodatečně definovány.  
 
Společnost Schaeffler udržuje dlouhodobé obchodní vztahy 
pouze se třetími stranami, jejichž obchodní postupy odpovídají 
hodnotám a principům chování uvedeným v tomto kodexu 
chování, a tudíž také chrání společnost a její zaměstnance 
před trestní či jinou odpovědností. 

1.2  Transparentnost, důvěra a spolupráce  
 
Společnost Schaeffler je spravedlivým a spolehlivým partnerem. 
Společnost Schaeffler a její zaměstnanci proto jednají trans-
parentně vůči vám jakožto dodavateli. Konec konců platí,  
že z transparentnosti vzniká důvěra a důvěra je základem 
úspěšné spolupráce v dodavatelské síti. Od vás očekáváme 
to samé.  
 
Zodpovědná spolupráce vyžaduje jednání a rozhodnutí, která 
jsou transparentní a srozumitelná. Pouze tehdy budou splňovat 
požadovanou úroveň přijetí. Co se týče spolupráce, transpa-
rentnost taktéž znamená to, že problémy jsou řešeny otevřeně 
a lidé spolu jednají upřímně.

1.3  Nakládání s riziky 
 
Společnost Schaeffler při realizaci své firemní strategie a  
dosahování souvisejících přínosů obezřetně podstupuje pro-
myšlená podnikatelská rizika. Obecně platí, že k úspěchu v 
podnikání je nutné využívat příležitostí a včas identifikovat, 
posoudit a řídit související rizika. 
 
Vzhledem ke komplexní dodavatelské síti, jíž jste jakožto do-
davatel (společně se svými subdodavateli) součástí, hraje 
zcela zásadní roli analýza a posouzení dodavatelských řetězců.  
 
Tento systém řízení dodavatelů se zaměřuje na sociální, eko-
logické a ekonomické aspekty s přihlédnutím zejména k 
obecným zásadám OSN v oblasti podnikání a lidských práv, 
deseti zásadám UN Global Compact a směrnici OECD pro 
nadnárodní podniky.  
 
Za tímto účelem očekáváme vaši aktivní účast a podporu při 
definování a kategorizaci rizik. To se týká zejména akceptace 
a zavádění používaných metod, např. zveřejňování údajů a 
inspekce na místě (zajišťované přes najaté třetí strany, je-li to 
nezbytné).  
 
Společnost Schaeffler si vyhrazuje právo provádět inspekce, 
aby se přesvědčila o dodržování těchto opatření. Určité nezbyt-
né preventivní kroky je nezbytné provést vhodným sledováním 
nebo systémem řízení.
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1.4  Respektování lidských práv  
 
Nedílnou součástí firemní společenské odpovědnosti spo-
lečnosti Schaeffler je respektování lidských práv.  
 
Jakožto dodavatel společnosti Schaeffler byste se taktéž 
měli zavázat k dodržování mezinárodního kodexu lidských 
práv Organizace spojených národů, obecných zásad OSN v 
oblasti podnikání a lidských práv, deseti zásad UN Global 
Compact a mezinárodně uznávaných standardů Mezinárodní 
organizace práce (ILO). 
 
Společnost Schaeffler od svých zaměstnanců očekává, že 
budou respektovat důstojnost a práva na ochranu osobnosti 
všech jednotlivců, včetně všech stran, s nimiž jsou spojeni 
prostřednictvím aktivit, obchodních vztahů a produktů. Společ-
nost Schaeffler od vás očekává, že se budete aktivně snažit 
zabránit porušování lidských práv a tento jev eliminovat v 
rámci svého procesu kontroly řádného dodržování lidských práv.

1.5  Dodržování platných právních předpisů  
 
Společnost Schaeffler respektuje a dodržuje všechny platné 
místní, národní a mezinárodní právní předpisy. Dodržování 
těchto právních předpisů je základem dlouhodobého ekonomic-
kého úspěchu společnosti Schaeffler. Související porušování 
práv může způsobit podstatnou újmu a mít závažné důsledky 
pro společnost i její zaměstnance, obchodní partnery a další 
zainteresované strany. 
 
Společnost Schaeffler netoleruje žádné porušování práv a od 
svých dodavatelů očekává, že se budou rovným dílem řídit 
platnými právními předpisy, jinými formálními předpisy a 
pravidly.

1.6  Předcházení střetům zájmů  
 
Společnost Schaeffler očekává od všech svých dodavatelů 
integritu.

1.7  Pečlivé nakládání s firemním majetkem 
 
Pokud vám, jakožto dodavateli, budou svěřeny jakékoli ma-
jetkové hodnoty společnosti Schaeffler, např. stroje nebo 
provozní materiály, informační technologie, software, data 
nebo duševní vlastnictví, jste povinni s nimi nakládat pečlivě 
a zodpovědně a chránit je před neoprávněným přístupem.

1.8  Řádné vedení účetnictví a finanční vykazování 
 
Společnost Schaeffler od svých dodavatelů očekává, že budou 
za každých okolnosti dodržovat principy řádného vedení 
účetnictví, popř. finančního vykazování. 

1.9  Řádné vystupování na veřejnosti 
 
Společnost Schaeffler od svých dodavatelů očekává, že nebu-
dou činit žádná vyjádření ani připomínky týkající se společnosti 
Schaeffler (ať už veřejně nebo přes sociální média) ani pou-
žívat loga společnosti Schaeffler pro své vlastní účely bez 
souhlasu oddělení firemní komunikace společnosti Schaeffler.
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2 CHOVÁNÍ VŮČI 
DODAVATELŮM  
A TŘETÍM  
STRANÁM

2.1  Korektní hospodářská soutěž  
 
Společnost Schaeffler prosazuje korektní hospodářskou 
soutěž bez předsudků. 
 
Téměř všechny země mají právní předpisy, které zakazují  
dohody, ujednání a koordinované akce mezi konkurenty,  
dodavateli, spotřebiteli a distributory, které mohou omezovat 
nebo být zamýšleny k omezení hospodářské soutěže. To stejné 
se týká i zneužívání tržního postavení v podobě jednostranných 
kroků. 
 
Společnost Schaeffler od svých dodavatelů očekává, že nebu-
dou postupovat způsobem, který je v rozporu se soutěžněpráv-
ními a antimonopolními právními předpisy, a že zajistí plnění 
tohoto očekávání napříč dodavatelským řetězcem.

2.2  Protikorupční opatření  
 
Společnost Schaeffler netoleruje korupci v žádné podobě. 
Každé jednání dodavatelů, které může vyvolat dojem nepří-
pustného ovlivňování obchodních rozhodnutí, je zakázáno.  
 
Dary, pozvánky a další benefity 
Výhody od dodavatelů, jako jsou dary, pozvánky nebo jiné 
benefity, jsou povolené pouze tehdy, jestliže jsou vhodné a 
transparentní.  
 
Společnost Schaeffler od vás očekává, že jakožto dodavatel 
nebudete poskytovat ani přijímat výhody žádného druhu, 
které mají za účel ovlivňovat. Poskytování výhod úředním 
osobám, veřejným činitelům nebo zástupcům těchto osob 
pro účely nezákonného podporování podnikatelské činnosti 
nebude tolerováno. To stejné se týká tzv. usnadňujících plateb 
a nepřímých výhod, např. přes jiné třetí strany. 
 
Společnost Schaeffler proto očekává přísné dodržování platných 
protikorupčních právních předpisů v zemích, v nichž probíhá 
obchodní spolupráce.  
 
Dary a sponzoring 
Společnost Schaeffler doporučuje svým dodavatelům, aby 
neposkytovali dary politickým stranám ani jejich zástupcům, 
politikům, členům parlamentu, uchazečům o politický post 
ani jednotlivcům.  
 
Sponzoring v souvislosti i bez souvislosti s obchodními vztahy 
se společností Schaeffler musí nejdříve schválit oddělení  
firemní komunikace společnosti Schaeffler. 

2.3  Předcházení praní peněz a financování terorismu  
 
Společnost Schaeffler od svých dodavatelů očekává, že budou 
plnit své zákonné povinnosti v rámci boje proti praní peněz a 
financování terorismu a nebudou se účastnit ani neumožní 
činnost související s praním peněz a financováním terorismu.

2.4  Zákony o kontrole vývozu a sankcích 
 
Národní a mezinárodní právní předpisy upravují dovoz, vývoz, 
obchodování, zprostředkování a financování transakcí, po-
skytování služeb a zasílání zboží (fyzického zboží, softwaru 
a technologií). Společnost Schaeffler od svých dodavatelů 
očekává, že vhodnými procesy zajistí, že obchodní transakce 
a činnost s třetími stranami ani skupinou Schaeffler Group 
nebude v rozporu s právními předpisy o kontrole vývozu a 
sankcích a že neprodleně předloží veškeré nezbytné doku-
menty a informace. 

2.5  Daně a clo 
 
Společnost Schaeffler od svých dodavatelů očekává, že budou 
dodržovat platné daňové zákony a celní předpisy.

2.6  Bezpečnost a shoda produktů  
 
Primárním cílem v oblasti bezpečnosti produktů je pro společ-
nost Schaeffler ochrana zdraví a bezpečnost osob. Maximálně 
se snažíme o zajištění shody všech procesů, produktů a služeb 
při současném dodržování pokynů a předpisů, které jsou v 
platnosti v době jejich uvádění do oběhu, zejména právních 
předpisů o bezpečnosti produktů týkajících se vývoje, výroby, 
používání a vlastností. V této souvislosti bere společnost 
Schaeffler v úvahu stávající úroveň znalostí, stav techniky a 
oprávněná očekávání koncových uživatelů, co se týče bezpeč-
nosti, napříč celým životním cyklem. Společnost Schaeffler 
očekává to stejné od svých dodavatelů.
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3 NAKLÁDÁNÍ S 
INFORMACEMI

3.1  Ochrana informací relevantních pro společnost 
 
Společnost Schaeffler od svých dodavatelů očekává, že budou 
chránit informace před zneužitím, ztrátou, zničením a mani-
pulací. 

3.2  Ochrana osobních údajů 
 
Společnost Schaeffler od svých dodavatelů očekává, že budou 
chránit a respektovat práva na ochranu osobnosti. Dodržování 
platných právních předpisů, zejména v oblasti nakládání s 
osobními údaji, je nezbytné zajistit prostřednictvím vhodných 
opatření.

3.3  Zabezpečení IT  
 
Údaje, které se zpracovávají v IT systémech, je nezbytné co 
nejlépe chránit a minimálně tak, aby byly splněny zákonné 
požadavky.

3.4  Informace zasvěcených osob  
 
S informacemi zasvěcených osob, tj. specifické informace, 
které by v případě, že by se staly veřejně známými, mohly 
podstatným způsobem ovlivnit cenu obchodovaných cen-
ných papírů, je nezbytné zacházet jako s přísně důvěrnými. 
Dodavatelé, kteří mají takové informace k dispozici, je nesmí 
použít pro účely obchodování s cennými papíry nebo jinými 
finančními nástroji. Taktéž nesmí předávat tyto informace 
třetím stranám nebo je používat k vypracování doporučení 
ohledně nákupu či prodeje cenných papírů nebo jiných finanč-
ních nástrojů.
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4 PŘÍSTUP K  
ZAMĚSTNANCŮM 
A KOLEGŮM

4.1  Spravedlivé pracovní podmínky a rozvoj zaměstnanců  
 
Společnost Schaeffler od svých dodavatelů (zejména perso-
nálních agentur, které půjčují zaměstnance k výkonu práce) 
očekává, že budou dodržovat zákony o minimální mzdě, která 
je ze zákona zaručena na příslušných trzích práce, a příslušné 
platné pracovněprávní předpisy, zejména předpisy týkající 
se pracovní doby. Zaměstnanci nesmí v žádném případě nést 
náklady na nábor.  
 
Je zakázáno uplatňovat při náboru zaměstnanců zavádějící 
nebo klamné postupy. Je zakázáno poskytovat nepravdivé 
informace ohledně pracovních podmínek, včetně platu a  
dalších benefitů, místa výkonu práce, životních podmínek, 
úrovně nebezpečnosti práce nebo ubytování a souvisejících 
nákladů (pokud zaměstnavatel nebo zprostředkovatel posky-
tuje nebo zajišťuje ubytování). 
 
Pracovní smluvní dokumentace musí být písemná, musí obsa-
hovat podrobný popis, který je srozumitelný/v rodném jazyce 
budoucího zaměstnance, a musí být uzavřena v dostatečném 
předstihu (alespoň pět dnů) před jakoukoli činností, která 
souvisí se zahájením výkonu práce.  
 
Doklady totožnosti zaměstnanců nesmí být zadrženy, falšovány 
ani ničeny. 
 
Případné poskytnuté ubytování musí splňovat alespoň stan-
dardní požadavky na ubytování v dané zemi.  
 
Dodavatelé by měli taktéž zajišťovat rozvoj zaměstnanců v 
souladu s jejich individuálními schopnostmi a profesními a 
osobními zájmy. Ideálně by měly být zájmy společnost a indivi-
duální požadavky zaměstnance ve vzájemném souladu.

4.2  Rozmanitost a princip rovného zacházení  
 
Společnost Schaeffler od svých dodavatelů očekává, že vytvoří 
pracovní prostředí, ve kterém se neobjevují předsudky, diskri-
minace, zastrašování ani obtěžování a ve kterém si společnost 
zaměstnanců váží. Každý zaměstnanec by měl mít pocit, že 
si ho zaměstnavatel váží, a to bez ohledu na věk, pohlaví, 
genderovou identitu, etnický původ, státní příslušnost, ná-
boženské vyznání či světový názor zaměstnance, zdravotní 
postižení či sexuální orientaci.

4.3  Slučitelnost pracovního a rodinného života 
 
Společnost Schaeffler od svých dodavatelů očekává, že budou 
podporovat nejlepší možný poměr mezi rodinným a pracovním 
životem a budou se zaměstnanci uzavírat dohody vhodné 
pro podporu rodinného života. 

4.4  Odmítání nucené a dětské práce  
 
Společnost Schaeffler zásadně odmítá všechny formy dětské 
práce, nucené/povinné práce, moderního otroctví, nedobro-
volné či vykořisťovatelské práce vězňů, obchodování s lidmi 
a další formy vykořisťování v rámci své obchodní činnosti. 
Společnost Schaeffler to samé výslovně požaduje po svých 
dodavatelích a jejich dodavatelském řetězci. Především jsou 
přísně zakázány závažné formy obchodování s lidmi, které 
zahrnují nábor, přepravu, pohyb, ubytování nebo přijímání 
osob s využitím násilí, nátlaku, únosu, oklamání, lsti, zneužití 
moci nebo slabiny, nebo poskytnutí plateb nebo výhod osobě, 
která má kontrolu nad obětí. 
 
Společnost Schaeffler přísně zakazuje všem svým dodavatelům 
používat nucenou práci nebo účast na závažných formách 
obchodování s lidmi, jak je definováno výše, včetně obstará-
vání komerčních sexuálních služeb.  
 
Společnost Schaeffler od svých dodavatelů očekává, že zave-
dou efektivní opatření na předcházení obchodování s lidmi, 
jak je popsáno v zásadách společnosti Schaeffler ohledně  
obchodování s lidmi, a že budou pravidelně monitorovat jejich 
efektivitu. 

4.5  Dialog se zaměstnanci a zástupci zaměstnanců  
 
Společnost Schaeffler od svých dodavatelů očekává, že budou 
respektovat právo zaměstnanců na svobodu sdružování a 
shromažďování, a poskytne jim právo na kolektivní vyjednávání 
za účelem regulace pracovních podmínek. Všichni zaměstnanci 
by měli mít vždy možnost řešit své problémy a obavy.
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5 UDRŽITELNOST, 
ŽIVOTNÍ  
PROSTŘEDÍ, 
OCHRANA ZDRAVÍ 
A BEZPEČNOSTI

5.1  Jednání s ohledem na udržitelnost  
 
Udržitelnost je pevně zakotvena v hodnotách a jednání společ-
nosti Schaeffler. Udržitelné vytváření přidané hodnoty vychází 
z jednotnosti mezi ekonomickou, ekologickou a sociální od-
povědností – a to s ohledem na produkty a jejich produkci i na 
související procesy, služby a dodavatelský řetězec. Společnost 
Schaeffler proto chápe udržitelné jednání jako průřezovou 
záležitost, na kterou lze nahlížet celostně.  
 
Společnost Schaeffler od svých dodavatelů očekává, že budou 
dodržovat všechny platné místní/národní a mezinárodní právní 
předpisy týkající se lidských práv, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a ochrany životního prostředí, které budou 
výchozím bodem pro všechny produkty, procesy a služby,  
a že budou aktivně usilovat o dosažení udržitelné firemní 
správy a řízení a takovou správu a řízení prosazovat. Včasná 
prevence, např. využívání energie z obnovitelných zdrojů a 
minimalizace dopadu a odpadu, musí stát ve středobodu 
činnosti dodavatelů. Pro účely ověření očekáváme odpovída-
jící kvalifikované certifikace.  
 
Mezi témata hodná mimořádné pozornosti patří tzv. konfliktní 
minerály a obecně kritické minerály a materiály, u nichž je 
dodavatelský řetězec klíčem k větší odpovědnosti a pečlivosti, 
a proto jsou kladeny další požadavky, co se týče transparent-
nosti a spolupráce.  
 
Dodavatel se zavazuje dodržovat předpisy týkající se zaká-
zaných a deklarovatelných látek, např. směrnice o vozidlech 
s ukončenou životností, směrnice RoHS a nařízení REACH,  
a předložit odpovídající dokumentaci.

5.2  Ochrana životního prostředí a klimatu  
 
Společnost Schaeffler od svých dodavatelů očekává, že budou 
aktivně přebírat odpovědnost za snižování znečištění ovzduší, 
spotřeby energie a vody a vytváření odpadu včetně odpadních 
vod, vytváření hodnototvorných cyklů a snižování emisí sklení-
kových plynů. To se stejně tak týká výroby, správy a obchodu. 
Každý typ nelegálního nakládání s odpadem/likvidace odpadu 
je zakázán.  
 
Co se týče potvrzující dokumentace a dalšího rozpracování 
těchto témat a KPI, doporučujeme, aby se dodavatelé zapojili 
do příslušných iniciativ a zajistili si vhodné hodnocení (např. 
CDP/Carbon Disclosure Project).  
 

Společnost Schaeffler si dále vyhrazuje právo požadovat od 
svých dodavatelů produktovou uhlíkovou stopu (CO₂) (kate-
gorie 1 – 3) pro produkty, procesy a služby, které poskytují 
společnosti Schaeffler (na výslovné vyžádání).  
 
Zaznamenávání, výpočet, hodnocení a komunikování pří-
slušných údajů o CO₂ by mělo taktéž probíhat v souladu s 
platnými standardy Protokolu skleníkových plynů (GHG).

5.3  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
 
Společnost Schaeffler od svých dodavatelů očekává, že zá-
sadně nebudou tolerovat žádné porušování lidských práv.  
To zahrnuje zajišťování vhodných pracovních podmínek pro 
přímé zaměstnance a zaměstnance v dodavatelském řetězci 
s uplatněním odpovídající pečlivosti a za dodržování zákon-
ných povinností, ustanovení a doporučení a/nebo vyžadování 
takového pracovního prostředí v dodavatelském řetězci. 
 
Určité nezbytné preventivní kroky je nezbytné provést vhod-
ným sledováním nebo systémem řízení. Pozornost je nezbytné 
věnovat zejména mladším zaměstnancům.  
 
Od dodavatelů očekáváme, že budou vhodným způsobem 
dodržovat příslušné (popř. místní) právní předpisy a poža-
davky a porovnají je s interním posouzením rizik, čímž zajistí, 
že je poskytováno řádné pracovní prostředí. To zahrnuje  
zajištění – je-li to nezbytné – vhodných osobních ochranných 
prostředků (OOP) a plánů pro mimořádné situace, včetně 
provádění cvičení na mimořádné situace.
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6 OHLAŠOVÁNÍ 
A KONTAKTNÍ 
OSOBY

6.1  Ohlašování všech typů nevhodného chování 
 
Nepatřičné chování jakéhokoli druhu bude společnost Schaeffler 
aktivně řešit. Zaměstnance i externí pracovníky vyzýváme, 
aby se nebáli se ozvat a neměli obavy z odvetného jednání. 
Odvetné jednání vůči dodavatelům, kteří se ozvou v dobré 
víře, je zakázáno.  
 
Vám, jakožto dodavateli, a vašim zaměstnancům je k dispozici 
níže popsaný oznamovací systém, tzv. whistleblowing.

6.2  Místní kontaktní osoby  
 
Můžete se obrátit přímo na oddělení dodržování předpisů a 
firemní bezpečnosti. 
 
Německo: 
Compliance & Corporate Security 
Industriestrasse 1 – 3 
91074 Herzogenaurach 
compliance@schaeffler.com 
 
Schaeffler AG 
Industriestrasse 1 – 3  
91074 Herzogenaurach 
Germany 
www.schaeffler.com
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Společnost Schaeffler pečlivě prošetří každé oznámení  
nesprávného chování v souladu s principy proporcionality.  
V závislosti na výsledku dospějeme k rozhodnutí ohledně 
důsledků, které jsou vhodné, nezbytné a úměrné. 

Poštou Schaeffler AG 

Forensics and Investigations 

Industriestrasse 1 – 3 

91074 Herzogenaurach

Non-stop  
telefonní linka

+49 30 12095120 

(německy, anglicky, francouzsky)

Dostupnost přes telefon v jiných ja-

zycích:

španělština+1 213 2791017

portugalština+55 21 20182964

čínština+86 10 85233042

E-mail investigations@schaeffler.com

Kanál pro oznamo-
vání přes internet 

https://www.bkms-system.net/ 

schaeffler

6.3  Oznamovací systém (tzv. whistleblowing)  
 
Oznámení týkající se porušování pravidel, konkrétně nele-
gálních obchodních postupů nebo potenciálního porušování 
lidských práv, lze kdykoli učinit přes oznamovací systém skupi-
ny Schaeffler Group. Tento systém je k dispozici v několika jazy-
cích a umožňuje anonymní, důvěrnou, speciálně zašifrovanou 
a bezpečnou komunikaci s vyšetřovacím týmem v oddělení 
dodržování předpisů a firemní bezpečnosti společnosti 
Schaeffler. 
 
Tento oznamovací systém můžete kontaktovat takto:

Souhlas s dodržováním Kodexu chování dodavatele společnosti 
Schaeffler 
 
Jakožto dodavatel společnosti Schaeffler jednáme v souladu 
s etickými a právními principy uvedenými v tomto Kodexu 
chování dodavatele (SCoC). Tyto požadavky dále uplatňujeme 
v rámci našeho vlastního dodavatelského řetězce. 

Tímto potvrzujeme Kodex chování dodavatele společnosti 
Schaeffler a potvrzujeme, že budeme dodržovat výše uvedené 
zásady a požadavky Kodexu chování dodavatele společnosti 
Schaeffler, a to použitím interního ekvivalentního kodexu 
chování v rámci naší společnosti.

Datum/podpis dodavatele a razítko nebo digitální podpis/ověření

Kontakt  
 
Máte-li jakýkoli dotaz ohledně obsahu, kontaktujte Nákup & 
Udržitelnost managementu dodavatelů.  

Německo: 
Purchasing & Supplier Management Sustainability 
Industriestrasse 1 – 3 
91074 Herzogenaurach 
purchasing-sustainability@schaeffler.com

Schaeffler AG  
Industriestrasse 1 – 3 
91074 Herzogenaurach 
Germany 
www.schaeffler.com

22 23

6  Ohlašování a kontaktní osoby 



Schaeffler AG
Industriestrasse 1 – 3 
91074 Herzogenaurach 
Germany 
www.schaeffler.com 
info@schaeffler.com

In Germany: 
Phone 0180 5003872 
From other countries: 
Phone +49 9132 82-0

Every care has been taken to ensure the
correctness of the information contained
in this publication but no liability can be
accepted for any errors or omissions.
© Schaeffler AG
Issued: 2021, August – Version 2.0 
This publication or parts thereof may not
be reproduced without our permission. B
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