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Etický kodex dodavatele společnosti Rieter (platný od 01.07. 2022) 
 
 
Úvod 
Společnost Rieter coby přední dodavatel v textilním průmyslu usiluje o dodržování nejvyšší etických 
standardů ve vztazích se zaměstnanci, akcionáři, zákazníky, dodavateli, konkurenty, orgány veřejné správy 
a komunitami i ve vztahu k životnímu prostředí. Od svých dodavatelů proto očekává, že budou dodržovat 
stejné standardy chování a integrity při jednání se samotnou společností i s jejími zaměstnanci, akcionáři, 
subdodavateli, zákazníky, dodavateli, konkurenty, komunitami a orgány veřejné správy i ve vztahu 
k životnímu prostředí. 
 
Etický kodex dodavatele společnosti Rieter (dále jen „kodex“) stanovuje minimální požadavky kladené na 
dodavatele společnosti Rieter („dále jen „dodavatele“) v oblasti obchodní etiky a dodržování zákonů, předpisů 
a mezinárodně uznávaných norem. 
 
Zákony a etické normy 
Dodavatel musí dodržovat lidská práva a chovat se v plném souladu s platnými zákony, předpisy a 
mezinárodně uznávanými normami. 
 
Dětská práce 
Dodavatel nesmí využívat pracovníky mladší 15 let nebo mladší než minimální zákonný věk pro práci podle 
toho, která hodnota je vyšší. Jestliže národní legislativa nebo předpisy umožňují zaměstnávání nebo práci 
osob ve věku od 13 do 15 let (v případě lehkých prací), nesmí pracovní poměr mladistvému zabraňovat 
v dodržování povinné školní docházky či ve vzdělávání a nesmí poškozovat jeho zdraví či vývoj. 
 
Nucená práce 
Dodavatel nesmí využívat nucené či povinné práce ani žádné formy otroctví. 
 
Odměňování a pracovní doba 
Dodavatel je povinen dodržovat platnou národní legislativu a předpisy upravující pracovní dobu, mzdy a 
benefity a respektovat zákonné právo pracovníků na založení odborů. 
 
Diskriminace 
Dodavatel je povinen podporovat rozmanitost a diverzitu svých zaměstnanců a nesmí diskriminovat na základě 
rasy, náboženského vyznání, fyzických schopností, sexuální orientace, pohlaví, zdravotního stavu, věku, 
rodinného či rodičovského stavu, národnosti, sociálního či etnického původu, členství v odborech či politického 
přesvědčení. 
 
Zdraví a bezpečnost 
Dodavatel je povinen dodržovat platnou legislativu a předpisy pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci a 
zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí, aby nedocházelo k úrazům a poškození zdraví; to platí i pro 
školení zaměstnanců. Dodavatel je povinen zavést přiměřený systém ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. 
 
Neoprávněné platby/korupce 
Dodavatel je povinen dodržovat mezinárodní protikorupční normy stanovené úmluvou Global Compact OSN 
a lokálními protikorupčními zákony. Dodavatel zejména nesmí nabízet služby, dary či výhody zaměstnancům 
společnosti Rieter s cílem ovlivnit jejich chování při zastupování v rámci dodavatelského řetězce společnosti 
Rieter. Dodavatel si musí být vědom skutečnosti, že zaměstnanci společnosti Rieter nesmí takové služby, dary 
či výhody přijmout. Dodavatel nesmí poskytovat ani přijímat žádné nelegitimní mimořádné platby. 
 
Praní špinavých peněz a financování terorizmu 
Dodavatel nesmí přímo ani nepřímo umožnit praní špinavých peněz nebo financování terorizmu. 
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Střet zájmů 
Dodavatel je povinen informovat společnost Rieter o jakékoli situaci, která by se mohla jevit jako střet zájmů, 
a to i v případě, že kterýkoli zástupce, zaměstnanec nebo smluvní pracovník společnosti může mít zájem 
jakéhokoli druhu v dané obchodní činnosti nebo jakoukoli ekonomickou vazbu k dodavateli. 
 
Životní prostředí 
Dodavatel je povinen dodržovat všechny platné zákony, předpisy a normy v oblasti ochrany životního 
prostředí a dále zavést účinný systém identifikace a eliminace potenciálních rizik pro životní prostředí. 
Dodavatel je dále povinen implementovat strategii snižování emisí CO2 podle platných norem. 
 
Ochrana hmotného a nehmotného majetku 
Dodavatel je povinen zachovávat důvěrnost obchodních, finančních a technických dat i obchodní 
korespondence společnosti Rieter a nesmí zneužívat hmotný ani nehmotný majetek společnosti Rieter a jiných 
společností. 
 
Ochrana osobních údajů 
Dodavatel je povinen zpracovávat osobní údaje v utajení a pouze pro legitimní účely, náležitě tyto údaje chránit 
a zajistit dodržování platné legislativy upravující ochranu osobních údajů. 
 
Získávání minerálů a kovů 
Dodavatel nesmí ve svých produktech využívat minerály či kovy pocházející z oblastí postižených konflikty a 
vysoce rizikových oblastí. 
 
Obchodní partneři 
Tento kodex platí i pro subdodavatele, kteří dodavateli poskytují zboží či služby. Od dodavatelů se proto 
očekává, že vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby zajistili dodržování tohoto kodexu ze strany svých dodavatelů. 
 
Sebehodnocení a audity 
Společnost Rieter může svoje dodavatele pravidelně žádat o provedení sebehodnocení z hlediska dodržování 
kodexu. Nebude-li takové sebehodnocení provedeno nebo v případě významných odchylek od Kodexu si 
společnost Rieter vyhrazuje právo provést audit, ať už sama nebo prostřednictvím externích auditorů. 
 
Následky 
Společnost Rieter ze zásady důvěřuje svým dodavatelům, že budou tento kodex dodržovat a že udělají vše pro 
to, aby dostáli zde uvedeným normám. 
 
V případě jakéhokoli porušení tohoto kodexu ze strany dodavatele je společnost Rieter oprávněna ukončit 
platnost jakékoli smlouvy či obchodního vztahu s dodavatelem, a to s okamžitou platností a bez náhrady, a 
vyhrazuje si právo podniknout právní kroky dle svého uvážení. 
 
 
 
 
_________________________________________ ________________________________________ 
Místo, datum Podpis 
 
 
 
 
_________________________________________ _________________________________________ 
Firemní razítko Jméno (velkými písmeny, pozice) 
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