
Udržateľnosť je neoddeliteľnou súčasťou DNA spoločnosti Schaeffler. Táto zahŕňa identifikovanie, manažovanie a optimalizáciu ekologic-
kých, sociálnych a ekonomických efektov v sieti dodávateľov. Manažment dodávateľov musí teraz plniť viac než len požiadavky globálne 
prepojeného sveta. Moderné technológie vyžadujú suroviny, ktoré často pochádzajú z nestabilných oblastí sveta. Zmena klímy a nárast 
nedostatku zdrojov tiež ovplyvňujú naše zásobovacie reťaze. V tejto súvislosti sme dosiahnutie klimatickej neutrality v našich zásobovacích 
reťazcoch do roku 2040 spravili našim kľúčovým cieľom. Ako medzicieľ chceme dosiahnuť 25 % zníženie emisií CO₂ v našich zásobovacích 
reťazcoch do roku 2030. 

Zásady udržateľného obstarávania

Spoločnosť Schaeffler aktívne pracuje na predchádzaní porušova-
nia ľudských práv bez ohľadu na to, či porušovanie súvisí s našimi 
vlastnými obchodnými činnosťami alebo s obchodnými činnosťami 
siete dodávateľov. 

Chceme a musíme pokračovať na tejto správnej ceste spoločne s 
našimi dodávateľmi a partnermi.

Identifikujeme potenciálne oblasti s vysokým rizikom, poskytujeme 
stimuly v rámci našej siete dodávateľov a úzko spolupracujeme s 
príslušnými dodávateľmi.

Zintenzívňujeme obchodné vzťahy s našimi dodávateľmi, aby sme 
ďalej rozvíjali udržateľné postupy v ich vlastných organizáciach a 
podporovali spoluprácu.

Diskutujeme o požiadavkách so záujmovými skupinami a zákazníkmi 
a komunikujeme so sieťou dodávateľov proaktívnym a cieleným 
spôsobom. Zahŕňa to tiež všeobecné chápanie toho, že správy od 
informátorov sa musia brať do úvahy. Správy nám môžu byť zasie-
lané anonymne prostredníctvom systému informátorov a bude im 
venovaná náležitá pozornosť pri našich obchodných činnostiach.

Konáme v zhode s platnými environmentálnymi normami. Zaviazali 
sme sa používať energeticky efektívne postupy vo výrobnom re-
ťazci, znižovať emisie skleníkových plynov, dosiahnuť hospodárne 
využitie prírodných zdrojov a uskutočňovať merania na prevenciu 
odpadu a očakávať to isté v našej sieti dodávateľov. Náš záväzok 
sa tiež vzťahuje na hospodárne využívanie zdrojov berúc do úvahy 
náš cieľ „nulového odpadu na skládku“ a celkové zníženie emisií 
skleníkových plynov a ekologickej stopy prostredníctvom použí-
vania obnoviteľných zdrojov energie. Dosahujeme to 
 
 

aplikovaním nášho cieľa „obmedziť-opätovne použiť-recyklovať“ 
a používaním našich vlastných certifikovaných analýz životného 
cyklu produktu na podrobné analyzovanie našich produktov, kom-
ponentov a služieb.

Toto podporuje náš cieľ klimatickej neutrality v zásobovacom reťazci 
do roku 2040.

Rešpektujeme ľudské práva, plne podporujeme ich dodržiavanie 
a prísne odmietame všetky formy nútenej práce a detskej práce. 
Zamestnanci spoločnosti Schaeffler a v našich sieťach dodávateľov 
by mali mať k dispozícii pracovisko bez nebezpečenstva ohrozenia 
života a zdravia a bez akejkoľvek formy diskriminácie, násilia alebo 
obťažovania. Preto dodržiavame všetky regulačné a zákonné požia-
davky a predpisy, ktoré sú platné v príslušnej krajine, kde spoločnosť 
Schaeffler pôsobí. 

Definujeme procesy v našom systéme manažmentu a stanovujeme 
si smernice, aby sme transparentne rozvrhli požiadavky a oča-
kávania, ktoré sú kladené na nás a sieť dodávateľov a záväzným 
spôsobom ich regulovali. Podporujeme to prostredníctvom cieľov 
a akčných plánov a aktívne dosahujeme nepretržité zlepšenie 
prostredníctvom nášho spôsobu myslenia.

Prijatie Kódexu správania dodávateľov spoločnosti Schaeffler v 
jeho najaktuálnejšej verzii je záväzným základom pre obchodný 
vzťah so všetkými dodávateľmi. Hodnoty a odporúčania spoloč-
nosti Schaeffler pre sieť dodávateľov sú tiež dostupné v našich 
zásadách na webovej stránke: www.schaeffler.com.

Naše zásady udržateľného obstarávania sú komunikované v celej 
skupine Schaeffler a sú verejne dostupné. Na dosiahnutie nepre-
tržitej relevantnosti a napredovania vývoja zlepšení sú zásady 
pravidelne aktualizované.

Andreas Schick 
Prevádzkový riaditeľ (COO)  
Schaeffler AG
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