SHAPE THE WAY TO
THE MOBILE FUTURE.

Trvalá udržitelnost řídí naše činnosti ve vztahu k
životnímu prostředí, společnosti a ekonomické efektivitě.
Je to základ, na kterém stojí naše budoucnost.

Politika trvalé udržitelnosti pro obchodní partnery
Předmluva

Přihlášení k mezinárodně
uznávaným standardům

Skupina KSM Castings Group je celosvětově
jedním s předních specialistů na aplikace v
oblasti lití lehkých konstrukčních dílů z hliníku a magnézia pro automobilový průmysl. V
rámci obchodní činnosti přebírá skupina KSM
Castings Group celosvětově společně se svými dodavateli odpovědnost za trvalé dodržování platných ekonomických, ekologických a
sociálních standardů.

Politika trvalé udržitelnosti pro obchodní partnery skupiny KSM Castings Group definuje
základní požadavky trvalé udržitelnosti kladené na naše obchodní partnery. Skupina KSM
Castings Group se zavazuje k dodržování následujících ekologických a sociálních standardů a totéž očekává také od svých obchodních
partnerů:
    Všeobecná deklarace lidských práv
(Universal Declaration of Human Rights)
    10 principů OSN Global Compact
(Ten Principles of the UN Global Compact)
    Principy OSN pro ekonomii a lidská práva
(UN Guiding Principles on Business and
Human Rights)
    Prohlášení mezinárodní organizace práce
(IAO) o základních právech a povinnostech
při práci (International
Labour Organization (ILO) Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work)
    Charta pro trvale udržitelný rozvoj
mezinárodní obchodní komory (ICC)
    Závěry komise pro konfliktní minerály komise
Securities and Exchange Commission (SEC)

1

Specifické požadavky
V návaznosti na výše uvedené standardy očekáváme i od našich subdodavatelů
zaujímání následujících postojů:
Řízení společnosti (Governance)
    Zachovávání vysokých hodnotových měřítek při respektování národních a mezinárodních
zákonných standardů. K tomu patří vedle dodržování lokálních zákonných předpisů pro zboží
a služby v zemi vývozu a zemi dovozu také exportní ustanovení a sankční seznamy.
    Vystupování proti jakémukoliv druhu korupce včetně vydírání a úplatkářství.
    Neomezené, přísné dodržování předpisů týkajících se hospodářské soutěže, zejména striktní
dodržování platných kartelových zákonů a zabránění konfliktu zájmů.
    Neomezené, přísné dodržování zákonných standardů pro sestavování bilance a nakládání
s kapitálem, resp. zveřejňování informací na podporu nebo k vyjasnění.
    Vystupování proti praní peněz, pirátství a na ochranu duševního vlastnictví.
    Využívání spolupráce s partnery ke kontinuálnímu zlepšování.
    Snaha o nejvyšší možnou kvalitu u produktů a procesů.

Sociální aspekty (Social)
    Respektování mezinárodních lidských práv, jakož i plnění povinnosti řádné péče v
oblasti lidských práv.
    Dodržování práv na ochranu osobnosti a ochranu identity.
    Uznávání práva zaměstnanců na odborovou činnost a kolektivní vyjednávání.
    Uznávání svobody shromažďování.
    Uznávání příslušných platných omezení pracovní doby a příslibu přiměřené úrovně mezd.
    Vyloučení všech forem nucené práce, resp. vynucené práce a obchodu s lidmi.
    Odmítání fyzických a psychických trestů a vystupování proti jakékoliv formě
odvetných opatření.
    Odmítání dětské práce.
    Odmítání jakékoliv formy diskriminace z důvodu věku, pohlaví, barvy pokožky, náboženského
vyznání či sexuální orientace a nemoci.
    Příslib minimálních standardů v souvislosti s ochranou zdraví při práci a bezpečností práce.

Ekologie (Environment)
    Zaujímání preventivního a odpovědného přístupu k rizikům pro životní prostředí a při
nakládání s chemickými látkami.
    Zavedení a podpora iniciativ na podporu povědomí o ochraně životního prostředí.
    Podpora a vývoj ke zpracování ekologicky šetrných technologií.
    Plnění všech platných zákonných požadavků na ochranu životního prostředí.
    Aplikace a další rozvoj opatření k úspoře energií a vody, redukci emisí, jakož i podpoře
oběhového hospodářství.

Realizace těchto standardů v dodavatelském řetězci
Od všech dodavatelů očekává KSM Castings Group, že budou tato rizika ve svém dodavatelském řetězci identifikovat a případně přijmou přiměřená opatření k odstranění těchto rizik.
V případě porušení výše uvedených požadavků očekává skupina KSM Castings Group, že o
tom bude informována.
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