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Dodavatelé firmy MTc Trading, s.r.o. jsou nedílnou součástícelkového úspěchu společnosti. Každý den činíMTc
Trading, s.r.o. a její dodavatelé rozhodnutí, jenž ovlivňu.jí schopnost firmy poskytovat svým zákazníkům kvalitní
prod ukty a služby.

KaŽdý dodavate| společnosti MTC Trading, s.r.o, je povinen dodržovat nejpřísnějšístandardy etických principů a

postupů poctivého podnikání, vč. následujících:

1. Etické principv

Bezúhonnost
Dodavatelé firmy MTC Trading, s.r.o. se nesmí zapojovat do žádné formy korupce, vydíraní, podplácení či
zpronevěry. Musí se vždy řídit všemi protikorupčnímu zákony a předpisy platnými v zemích působnosti a všemi

,

platnými mezinárodními dohodami o boji proti korupci. Každý dodavatel společnosti MTc Trading, s,r.o. je
povinen podporovat Čestnou a spraved|ivou konkurenci. Dodavate|é musí téždodržovat platné mezinárodní
obchodní předpisy a předpisy o regulaci exportu.

1

KaŽdý dodavatel firmy MTc Trading, s.r.o. se musí Vyhnout situacím, při kterých by ve vztahu kzaměstnancům

spoleČnosti MTC Trading, s.r.o. doš|o ke konfliktu zájmů. Každý dodavateI musí zachovávat nezpochybnite|ný
standart bezúhonnosti, jehož součástíjeto, že se zaměstnancům firmy MTc Trading, s.r.o. nebudou nabízet žádné
příliš drahé dary, pohoštění, zábava, či cestování.

Firma MTC Trading, s.r.o. za žádných okolností nepodporuje své dodavatele v jakémkoli obcházení daňových
povinnostÍ, ani nedovolí svým vlastníkům a zaměstnancům, aby měli jakýkoli prospěch z cenových dohod, které
nejsou v souladu s etickými obchodními postupy a s daňovými či jinými relevantními zá konnýmipovinnostmi.
kontrola obchodu
Dodavatelé se zavazují

dodržovánívšechplatných zákonů týkajícíchse dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží,
sluŽeb a technických údajů,včetně dovozních a celních předpisů, kontroly vývozu, ekonomických sankcí, seznamů
zakázaných osob a zákonů proti bojkotu.
k

ochrana duševního vlastnictví
MTC Trading, s.r.o. očekává, že jejídodavatelé budou respektovat práva duševníhovlastnictví ostatních.
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Důvěrnost
VŠichni dodavatelé jsou povinni zacházet s informacemi od firmy MTC Trading, s.r.o. jako s přísně důvěrnými.
V prŮběhu jakéhokoli obchodního vztahu mezi společností MTC Trading, s.r.o. a dodavateli mohou dodavatelé od

třetích stran obdrŽet téžcitlivé či chráněné informace, které jsou důvěrné.Dodavatelé musí respektovat a
zachovávat dŮvěrnost těchto informací. lnformace o obchodní činnosti, struktuře, finančnísituaci a Výkonnosti
dodavatelů by měly být sdělovány v souladu s platnými předpisy.
zodpovědné obstarávání minerálů / konfliktní minerálv
SpoleČnosti MTC Trading, s.r.o. se zavazuje použíVat suroviny, které mají zákonný a udržitelný půVod. Firma MTc
Trading, s.r.o. má za cíl vyhnout se používáníkonfliktních minerálů, neboť tyto pomáhají financovat ozbro,jené
konflikty a umožňují porušování lidských práv.

Dodavatelé musí zajistit, aby žádnéprodukty dodávané společnosti MTc Trading, s,r.o. neobsahovaly tzv.
'konf|iktní minerály', tj, ko|tan, kasiterit, wolframit (čijejich deriváty cín, tantal a wolfram) nebo zlato pocházející z
Konžskédemokratické repub|iky nebo nějaké sousední země, která přímo či nepřímo financovala ozbrojené
skupiny v Konžskédemokratické republice nebo v sousední zemi nebo těmto skupinám přinášela prospěch.
Dodavatelé musí mít systémy zavedené tak, aby umožňovali splněnítěchto cílů,
V případě potřeby musí dodavatelé poskytnout dalšíinformace k tomu, aby společnost MTC Trading, s.r.o. mohla
spInit požadavky platných zákonů, norem a předpisů týkajícíchse konf|iktních nerostných surovin.

2_ Bezpecne poclnlkanl
Všichni dodavatelé musí vykonávat podnikatelskou činnost bezpečným způsobem a zavádět přiměřená opatření
proti bezpečnostnímhrozbám.

2. ochrana

životníhoprostředí

Firma MTc Trading, s.r.o. očekává, že ,iejí dodavate|é dodržujíveškeréplatné zákony a právní předpisy týkajícíse
životníhoprostředí.
Dodavatelé firmy MTC Trading, s.r.o. se zavazují systematicky usilovat o minimalizaci dopadů na životníprostředí
a řídit se osvědčenými postupy v rámci environmentá lního řízenI včetně efektivity používáníenbrgie-a nerostných
zdrojů, omezování emisí oxidu uhličitéhoa dalších skleníkových plynů, zodpovědného hospodaření svodou
omezování produkce odpadů, resp. jejich recyklace v případech, kde odpady vznikají.
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3. Zdraví a bezpečnost

5naŽÍme se spolupracovat s dodavateli, kteří poskytují bezpečnéa zdravé pracoviště pro všechny své
zaměstna nce.

VŠichni dodavatelé firmy MTC Trading, s.r.o. a jejich zaměstnanci se tak zavazují pracovat bezpečně a snažit se o

dosáhnutí nulové úrazovosti. Od dodavatelů očekáváme, že poskytnou svým zaměstnancům veškeré potřebné
osobní ochranné prostředky a relevantní školení,

4, Pracovní praxe

Dodavatelé firmy MTC Trading, s.r.o. musí dodržovat všeobecnou deklaraci lidských práv oSN
Meziná rodní organizace práce OSN.

a doporučení

Dětská a nucená práce

Firma MTc Trading, s.r.o. nevyužívá žádnou formu dětské či nucené práce a totéžje vyžadováno od dodavatelů.
Minimální věk závisí od věku ukončenípovinné školnídocházky d|e platné legis|ativy, nikdy však méně než 15 let.
zaměstnanci mladŠÍ].8 |et nevykonávají práci, u které je pravděpodobné, že by mohla ohrozit jejich bezpečnost a
zdraví. Musí být vedeny přesné a úplnéspisy zaměstnanců, včetně potvrzenío datu narození.

3

zákaz diskriminace

Dodavatelé spoleČnosti MTc Trading, s.r.o. musí zajistit pracovní prostředí bez obtěžování, diskriminace,
represivního či nelidského zacházení.
Dodavatelé by měli rovněž akceptovat existenci různých hodnot a kulturních vzorců. Dodavatelé by měli při,imout
záVazek poskytování stejných příležitostípři zaměstnání a neměli by zaměstnance diskriminovat na základě věku,
rasy, národnosti, sociálního Či etického původu, pohlaví, těIesného postižení,sexuální orientace, náboženství,
politického smýšlení či členstvívodborové organizaci.
Humánní zacházení
Dodavatelé musí zacházet se všemi pracovníky s důstojnostía respektem. Dodavatelé nesmějí s pracovníky
zacházet krutě a nelidsky ani jim tím Vyhrožovat, a to Včetně sexuálního obtěžovánL sexuálníhb zneužívánL
tělesných trestů, duševního nebo fyzického nátlaku a verbálního zneužívání.
Mzdv a pracovní doba

Dodavatelé musí dodržovat Veškeréplatné zákony o mzdách a pracovní době, Včetně zákonů upravujících
minimální mzdu, práci přesčas a dalšísložky odměny za práci. Dodavatelé po svých zaměstnancích nesmí
poŽadovat, aby pracovali vyššípočet hodin, než jaký povolují platné zákony. Za každéVýplatní období musí
dodaVatelé vČas poskytnout svým pracovníkůmsrozumitelnou výplatní pásku, na níž'jeuveden dostatek informací
umožňujícíchpracovníkůmověřit si, že za vykonanou práci obdrželi přesnou odměnu.
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řízení
Dodavatelé musí mít zaveden systém řízeníkvality, kteni umožníneustálé zlepšování a zajistístálý soulad se všemi
zásadami uvedenými V tomto kodexu pro dodavatele.
5. Svstémv

závazek a odpovědnost
Dodavatelé přidělí přiměřené finanční,lidské a technické zdroje, aby zajistili dodržová ní tohoto etického kodexu,
Zákonné požadavky a požadavky zákazníků

Dodavatel musí zodpovědně a včas identifikovat a dodržovat příslušnézákony, předpisy, pravid|a, nařízení,
povolenÍ, licence, schvá|enÍ, objednávky, normy a příslušnépožadavky zákazníků a řešit zjištěnénedostatky.
Řízenírizik
Dodavatelé musí mít zavedeny mechanismy potřebné k určenía řízení rizik ve všech oblastech pojednávaných v
tomto etickém kodexu. Dodavatelé musí mít přiměřené finančnízdroje k zajištěníkontinuity podnikání a udržení
finančnísolventnosti.

6. Dodavatelé

,

Od dodavate|ů společnosti MTC Tradin8, s.r.o, se očekává, že zavedou Kodex etického jednánídodavatele a budou
jeho dodržování Vyžadovat téžod svých dodavatelů. Principy tohoto kodexu by se měly přinejmenším shodovat
s principy Kodexu dodavatelů firmy MTC Trading, s.r.o.

dodržováníkodexu
Dodavatelé musí zavést a uplatňovat procesy, kte4i,mi se zajistí dodržování Etického kodexu dodavatele firmy
MTc Trading, s.r.o. To mimo jiné znamená, že musí požadavky tohoto kodexu tlumočit svým ,zaměstnancům,

7. Dokumentace a kontrola

přidruženým společnostem, zprostředkoVatelům a subdodavatelům, Dodavatelé.musí vést řádnou dokumentaci,
aby mohli doložit, že etický kodex dodavatele společnosti MTC Tradin8, s.r.o. dodržují, Tuto dokumentaci musí být
schopni společnosti MTC Trading, s.r.o. na vyžádání předložit.
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