
 

BASF vytváří chemii pro udržitelnou budoucnost. V rámci naší podnikatelské činnosti kombinujeme ekonomický úspěch, 
společenskou zodpovědnost a ochranu životního prostředí a umožňujeme našim zákazníkům zajistit současné i budoucí 
potřeby společnosti. 
Spojujeme naše silné stránky s kompetencemi našich dodavatelů a tím využíváme všechny příležitosti, které nám trvale 
udržitelný rozvoj nabízí. K tomu také patří, že od našich dodavatelů i jejich dodavatelů a subdodavatelů očekáváme, že 
budou v plném rozsahu dodržovat příslušné zákony a mezinárodně uznávané standardy ekologické, sociální a 
podnikové správy (standardy ESG). 
Obzvláště od Vás, coby našeho dodavatele, očekáváme, že budete standardy ESG v praxi aplikovat a podporovat. 
Standardy ESG vyplývají z deseti zásad iniciativy OSN Global Compact1 a programu Responsible Care2 chemického 
průmyslu.  
 
Životní prostředí 
• Splňujete všechny platné ekologické, zdravotní a 

bezpečnostní předpisy. 
• Podporujete bezpečný a ekologicky příznivý vývoj, 

výrobu, přepravu, používání i likvidaci Vašich 
výrobků. 

• Chráníte životy a zdraví Vašich pracovníků a 
sousedů a dále širokou obecnou veřejnost před 
nebezpečími vycházejícími z Vaší výroby a z Vašich 
výrobků.  

• Zdroje využíváte efektivně, aplikujete energeticky 
účinné, ekologicky příznivé technologie a omezujete 
tvorbu odpadů a emisí vypouštěných do ovzduší, 
vody a půdy. 

• Minimalizujete vliv Vaší činnosti na biodiverzitu, 
klimatické změny a nedostatek vodních zdrojů. 

 

Sociální oblast 
• Podporujete ochranu mezinárodně deklarovaných 

lidských práv včetně minimální mzdy a pracovní 
doby. 

• Bojujete proti nucené práci, dětské práci a 
diskriminaci na pracovišti. 

• Prosazujete svobodu spolčování a právo na 
kolektivní vyjednávání. 

Podniková správa 
• Dodržujete všechny příslušné národní a 

mezinárodní antitrustové předpisy a nařízení o 
regulaci obchodu. 

• Postupujete proti korupci a úplatkářství a 
zajišťujete, aby osobní vztahy neměly vliv na 
obchodní činnost. 

• Nezapojujete se do činností směřujících k praní 
špinavých peněz. 

Náš společný vztah s Vámi je založen na vzájemné důvěře a respektu. Váš závazek k těmto zásadám můžete také 
demonstrovat vlastním etickým kodexem nebo politikou společnosti obsahující tyto zde uvedené normy. Společnost 
BASF si vyhrazuje právo ověřit do jaké míry standardy ESG dodržujete. Zároveň, v případě jejich nedodržení, si BASF 
vyhrazuje právo na další opatření: 
 
• Sebehodnocení: Žádáme Vás o vyplnění 

dotazníku o dodržování standard ESG. 

• Hodnocení třetí stranou: Vyhrazujeme si právo 
vyžádat elektronické informace i od třetí strany, 
např. poskytovatele dat, o Vašem dodržování a 
plnění standardů ESG. 

• Certifikace/prohlášení: Žádáme Vás o certifikaci 
nebo prohlášení potvrzující Váš soulad se 
standardy ESG. 

• Lokální audity: Můžeme Vás oslovit, ať již sami či 
prostřednictvím oprávněné třetí strany, a požádat 
Vás o svolení k ověření dodržování standard ESG 
místním šetřením. 

Dodržování zásad udržitelného rozvoje v našem dodavatelském řetězci je pro nás důležité.  
Jste součástí našeho dodavatelského řetězce a společnost BASF počítá s Vaším angažmá! 

Pro další podrobnosti a informace najdete na: www.basf.com/supplier-code-of-conduct 

Etický kodex dodavatele 

“Commitment counts!” 
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