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ÚVOD  

Společnost Renishaw plc a její pobočky (dále jen „Skupina“) se zavazují podnikat společensky 
odpovědným způsobem, který respektuje životní prostředí, zaměstnance a všechny osoby 
jednající se společností Renishaw. 

Správní rada společnosti Renishaw plc stanovila odpovědnost finančního ředitele za doporučení 
zásad firemní společenské odpovědnosti a procesů ke schválení správní radou a za sledování 
souladu činností Renishaw Group s těmito zásadami a procesy. 

Pravidla podnikání Skupiny Renishaw , dále v textu zmiňovaná jako „tato Pravidla“, ustavují 
zásady podnikání a standardy, které mají dodržovat všechny společnosti v rámci Renishaw Group.  

Všichni dodavatelé, distributoři, obchodní zástupci, prodejci a spolupracující partneři Skupiny 
(dále společně v těchto Pravidlech označovaní jako „Obchodní partneři“) jsou povinni dodržovat 
části A, B, C a D těchto pravidel. 

Všichni Obchodní partneři jsou povinni zajistit, aby jejich partneři v dodavatelském řetězci 
dodržovali zásady a standardy podobné těm, které jsou stanoveny v těchto Pravidlech. 

Části A, B, C a D stanovují standardy týkající se obchodní etiky, jednání se zaměstnanci a 
povinnosti související se zdravím, bezpečností a životním prostředím. 

Část E pojednává o prvcích systémů řízení, jenž pomohou zajistit soulad s těmito Pravidly. 

Tato Pravidla stanovují zastřešující obchodní zásady a standardy společnosti Renishaw. Související 
dokumenty týkající se zásad (které lze nalézt na internetových a intranetových stránkách naší 
společnosti) podrobně specifikují konkrétní požadavky při plnění prvků těchto Pravidel. 

Zaměstnanci, kterých se tato Pravidla týkají, musí být podporováni v tom, aby porozuměli těmto 
Pravidlům a dodržovali je, případně s vysvětlujícími materiály a školením. 

Společnost Renishaw může čas od času provádět změny těchto Pravidel a od obchodních partnerů 
se očekává, že budou tato Pravidla pravidelně přezkoumávat a tyto změny vezmou na vědomí. 
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ČÁST A  
OBCHODNÍ ETIKA  

Společnost Renishaw a její Obchodní partneři se budou při obchodní činnosti chovat čestně a 
bezúhonně, včetně následující oblastí. 

A1.  Shoda s právními předpisy  

Budou dodržovat všechny zákony a směrnice platné na území a v obchodních oblastech, 
kde podnikají. 

A2.  Úplatkářství a korupce 

A2.1 Úplatky ani jiné prostředky k získání nekalé nebo nezákonné výhody nesmějí být 
slibovány, nabízeny, schvalovány, poskytovány nebo přijímány. 

A2.2 Výše uvedený zákaz se vztahuje na přísliby, nabízení, schvalování, udělování nebo 
přijímání čehokoli hodnotného, ať už přímo nebo nepřímo prostřednictvím třetí 
strany, za účelem získání nebo udržení obchodu, přímého obchodu s jakoukoli 
osobou nebo jiného získání nezákonné výhody. 

A3.  Čestná konkurence 

Budou dodržovat zákony týkající se konkurence platné na územích, kde podnikají. 

A4.  Ochrana duševního vlastnictví 

Budou respektovat duševní vlastnictví i důvěrné informace třetích stran a nevyužije aktiv 
těchto třetích stran, jež jsou chráněna zákonnými, registračními a smluvními dohodami. 

A5.  Kontrola obchodu 

Budou dodržovat zákony a směrnice platné pro dovoz a vývoz a obstará si povolení 
k dovozu a vývozu zboží, technologií a informací. 

A6.  Informování úřadů o nekalých interních praktikách 

Jakýkoli Obchodní partner, který má obavy z jednání, které je v rozporu s těmito Pravidly, 
bude moci tyto obavy otevřeně a důvěrně oznámit bez obav z odvetných opatření v 
souladu se Zásadami společnosti Renishaw týkající se závažných přestupků a informování 
úřadů o nekalých interních praktikách. 

A7.  Daň 

Budou dodržovat všechny daňové zákony a směrnice platné na území, kde podnikají. Pro 
zamezení pochybností platí, že nejsou tolerovány daňové úniky a napomáhání daňovým 
únikům a společnost Renishaw a její Obchodní partneři se zavázali zajistit, že budou plnit 
povinnosti spojené s dodržováním předpisů týkající se trestného činu právnických osob 
(jak jej definuje Spojené království) nezabránění daňovým únikům. 
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ČÁST B  
ZAMĚSTNÁVÁNÍ  

Společnost Renishaw a její Obchodní partneři zajistí, aby jejich postupy v oblasti zaměstnávání 
splňovaly následující požadavky. 

B1.  Zásady  

Budou dodržovat všechny směrnice a zákony týkající se zaměstnanosti platné v zemích, 
kde podnikají, a jsou odhodláni prosazovat lidská práva svých zaměstnanců na bázi 
respektu a vzájemné sebeúcty. 

B2.  Svoboda sdružování  

B2.1 U všech zaměstnanců budou zajišťovat otevřenou a přímou angažovanost, aby 
zajistili nejlepší pracovní praktiky. Všichni zaměstnanci se budou moci svobodně 
sdružovat a budou se moci připojit (či nepřipojit) k jakémukoli právně povolenému 
odborovému svazu či organizaci, a – kde je to možné – požadovat zastupování, 
připojovat se k radám a fórům pracovníků, jak stanovují místní zákony a v souladu 
s nimi. 

B2.2 Všichni zaměstnanci budou moci otevřeně komunikovat s vedením, pokud jde o ně 
samotné, pracovní podmínky a podobné záležitosti, aniž by měli strach z odvety, 
vyhrožování či obtěžování. 

B3.  Zaměstnávání dětí  

B3.1 Nezapojí do práce, přímo ani nepřímo, žádnou osobu definovanou jako „dítě“. Výraz 
„dítě“ odkazuje na jakoukoli osobu mladší 15 let (či 14 v zemích, kde to povoluje 
zákon) nebo mladší, než je věk pro dokončení povinné školní docházky, nebo mladší 
než je minimální věk, v němž je možné v dané zemi kohokoli zaměstnat – podle 
toho, co je vyšší. 

B3.2 Budou využívat legitimní a dozorované učňovské programy, které jsou v souladu 
se všemi místními zákony a směrnicemi. 

B4. Svoboda zaměstnání  

B4.1 Veškerá práce prováděná zaměstnanci bude vykonávána na bázi dobrovolného 
souhlasu a všichni zaměstnanci budou moci na základě přiměřené výpovědi opustit 
zaměstnanecký poměr. Společnost Renishaw a Obchodní partneři nebudou využívat 
či se účastnit jakékoli vynucené, vázané, nedobrovolné či nesvobodné práce. 

B4.2 Žádní zaměstnanci nebudou nuceni trvale vydat společnosti Renishaw ani 
Obchodním partnerům, ani žádné jiné nevládní pracovní agentuře, po dobu trvání 
jejich pracovního poměru originály svých osobních dokladů, jako jsou pasy či 
pracovní povolení. 

B5.  Otroctví a obchod s lidmi 

B5.1 Budou uplatňovat nulovou toleranci k tzv. modernímu otroctví a jsou odhodláni 
zajistit, aby k modernímu otroctví nedocházelo nikde v jejich podnikání ani v jejich 
dodavatelských řetězcích. 
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B5.2 Budou odhodláni zajistit transparentnost svého podnikání a svého přístupu k 
vymýcení moderního otroctví ze svého dodavatelského řetězce, v souladu s 
povinnostmi zveřejňování podle zákona Modern Slavery Act. 

B6.  Platy a benefity  

B6.1 Odměna vyplacená všem zaměstnancům, ať už zaměstnaným přímo či nepřímo, 
musí vyhovovat všem platným zákonům a směrnicím zabývajícím se mzdami, 
včetně těch, které pojednávající o minimální mzdě, přesčasových hodinách nebo 
zákonem nařízených benefitech. V souladu s místními zákony a smluvními 
podmínkami sjednanými s příslušnými zaměstnanci budou všichni tito zaměstnanci 
odměněni za odsouhlasený přesčas. 

B6.2 Budou moci strhnout ze mzdy pouze takovou částku, která je povolena zákonem či 
smlouvou s příslušným zaměstnancem. 

B6.3 Povedou v souladu s místními zákony a směrnicemi řádné záznamy o způsobu 
výpočtu a vyplácení odměn a odsouhlasených smluvních benefitů. 

B7.  Pracovní doba 

B7.1 Běžná pracovní doba bude v souladu se všemi místními zákony a směrnicemi a 
nepřekročí maximum stanovené jakoukoliv metodou výpočtu stanovenou místním 
zákonem. 

B7.2 Všem zaměstnancům bude povolena jejich odsouhlasená dovolená, která musí být 
v souladu s místními zákony a směrnicemi. 

B7.3 Pracovní doba pro všechny zaměstnance musí být stanovena a dozorována tak, aby 
nedocházelo ke zbytečnému přetěžování či strádání, jež by mohlo způsobit snížení 
produktivity a/nebo zvýšení pravděpodobnosti poranění nebo fyzického či 
duševního onemocnění. 

B8.  Nediskriminace 

B8.1 Zajistí, aby u žádného ze zaměstnanců nedocházelo k jakékoli formě obtěžování a 
nezákonné diskriminace na pracovišti. 

B8.2 Budou dodržovat všechny zákonné požadavky platné pro věk požadovaný k 
zaměstnání. 

B8.3 Poskytnou přiměřené příležitosti pro osoby se zdravotním postižením, minimálně 
vždy v souladu s místními zákony a směrnicemi. 

B8.4 Budou dodržovat všechny platné místní zákony, směrnice a legislativu týkající se 
mateřství a otcovství, včetně souvisejících dovolených a příležitostí k náhradnímu 
zaměstnání. 

B8.5 Zajistí, aby žádní zaměstnanci nebyli diskriminováni z důvodu rasy, barvy, pohlaví, 
sexuální orientace, etnické příslušnosti, postižení, těhotenství, vyznání, politické 
příslušnosti, členství v odborech nebo rodinného stavu. 

B8.6 Budou si osoby pro zaměstnání a povyšování vybírat na základě kvality a 
schopností. 



Dokument č.: CSR106 - 4 
Název: Renishaw Group Business Code 

 Strana 6 z 9  
 

B9.  Osobní údaje 

Společnost Renishaw a Obchodní partneři uznávají, že v průběhu obchodních aktivit může 
být nutné shromažďovat a ukládat osobní údaje o zaměstnancích, obchodních partnerech, 
investorech, pacientech, zdravotnických odbornících a dalších, jako jsou informace o 
zaměstnání, datum narození, adresy , finanční, lékařské a další informace. Společnost 
Renishaw a Obchodní partneři jsou povinni: 

B9.1 Zajistit dostatečné bezpečnostní postupy a opatření, aby byly všechny osobní údaje 
důvěrně uchovávány a sdělovány pouze třetím stranám v případech, kdy to 
vyžadují zákony nebo směrnice, nebo pokud mají souhlas dané osoby. 

B9.2 Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje v souladu se zákony jurisdikcí, ve 
kterých působí nebo kterým jinak podléhají, v souladu s jejich Zásadami ochrany 
údajů a dalšími příslušnými podnikovými zásadami. Osobní údaje musí být 
shromažďovány pouze pro legitimní obchodní účely, sdíleny pouze s těmi, kterým 
je povolen přístup, chráněny v souladu s platnými bezpečnostními zásadami a 
uchovávány pouze po nezbytnou dobu. Třetí strany s přístupem k osobním údajům 
musí být smluvně zavázány je chránit. 

B9.3 Uznávat, že všichni zaměstnanci jsou povinni chránit osobní údaje, buď své vlastní, 
nebo ty, které jsou shromažďovány jako součást jejich práce, v souladu s těmito 
povinnostmi stanovenými v bodu B9.2. 
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ČÁST C 
ZDRAVÍ a BEZPEČNOST  

Společnost Renishaw a Obchodní partneři chápou, že zajištění zdravého a bezpečného pracovního 
prostředí je základem pro dosahování jejich obchodních cílů a kvality produktů i služeb 
poskytovaných zákazníkům. Společnosti Renishaw a Obchodní partneři zajistí dodržování 
zdravotních a bezpečnostních postupů v následujících oblastech: 

C1. Zaměstnanecká bezpečnost a hygiena 

Adekvátně zhodnotí a zajistí kontrolu rizik na pracovišti či vystavení nebezpečným 
chemikáliím, a to prostřednictvím organizovaného monitorování všech zdravotních a 
bezpečnostních obav / incidentů / úrovní vystavení, hodnocení rizik, preventivní údržby a 
provedení procesů/pracoviště či školení zaměstnanců. 

Zajistí, aby všechny třetí strany, které provádějí práce v prostorách společnosti Renishaw 
nebo Obchodního partnera, před zahájením jakékoli práce předložily týmu vedení 
pracoviště přiměřená posouzení rizik a prohlášení o metodách (RAM) relevantní pro práci, 
kterou provádějí. 

Bude zaveden systém monitorování, který zajistí, aby třetí strany a zaměstnanci pracovali 
v souladu s veškerými příslušnými posouzeními rizik, procesy nebo RAM, včetně 
bezpečných metod práce a používání příslušných osobních ochranných prostředků (OOP). 

C2.  Havarijní připravenost 

Zajistí akční plány, které budou chránit zaměstnance a podnik v mimořádných situacích, 
jako je požár a záplavy. Pravidelně se bude provádět cvičení, aby byla zajištěna 
připravenost pro případ mimořádné situace. 

C3.  Poranění a nemoci zaměstnanců 

Zavedou systémy a postupy pro řízení a měření výkonu v oblasti poranění a nemocí. 

C4.  Fyzicky náročná práce 

Určí, kde se zaměstnanci zabývají opakující se nebo fyzicky náročnou prací, a zajistí 
zhodnocení těchto postupů, stejně jako implementaci kontrolních opatření za účelem 
minimalizace dopadu na zaměstnance. 

C5.  Ochrana zařízení 

U všech zařízení zhodnotí riziko poranění/nehody. Budou zajištěny ochranné prvky, 
blokační mechanismy a příslušná bezpečností opatření, díky nimž bude vyhověno 
minimálně místním legislativním požadavkům. 
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ČÁST D  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Společnost Renishaw a Obchodní partneři uznávají, že při volbě způsobu svého podnikání musí 
nést odpovědnost za dopady na životní prostředí. Musí se snažit minimalizovat veškeré negativní 
dopady na životní prostředí, přírodní zdroje a místní komunitu, včetně následujících standardů 
chování: 

D1.  Povolení a hlášení týkající se životního prostředí 

Všechny požadavky na schválení, povolení a monitorování se budou plnit a udržovat v 
souladu s místními zákony. 

D2.  Prevence znečištění a snižování spotřeby zdrojů 

Z etických i finančních důvodů se budou snažit minimalizovat či odbourat veškeré druhy 
plýtvání a recyklovat materiály. 

D3.  Nebezpečné látky 

S chemikáliemi a jakýmikoli jinými nebezpečnými materiály se bude nakládat, budou 
skladovány, recyklovány a likvidovány v rámci systematického a řízeného procesu. 

D4.  Odpad 

D4.1 Bude uplatňován systematický přístup k identifikaci, správě, omezování, 
opětovnému použití a odpovědné likvidaci nebo recyklaci pevného odpadu. 
Nakládání s odpady musí být v souladu s hierarchií odpadů a místními předpisy. 

D4.2 Všechny odpadní vody musí být před vypouštěním nebo likvidací charakterizovány, 
sledovány, kontrolovány a upravovány podle potřeby. Pro zajištění optimálního 
výkonu a dodržování předpisů musí být zavedeno rutinní monitorování výkonu 
systémů čištění a zadržování odpadních vod. 

D5.  Emise do ovzduší 

Emise těkavých organických látek (VOC),chemické látky narušující ozonovou vrstvu 
(ODC), aerosoly a korozivní materiály budou před vypuštěním monitorovány, řízeny a 
zpracovávány podle požadavků místní legislativy. 

D6.  Omezení obsahu produktu 

Budou dodržovány všechny platné zákony, předpisy a požadavky zákazníků týkající se 
zákazu nebo omezení určitých látek ve výrobcích a ve výrobě, včetně označování pro 
recyklaci a likvidaci. 

D7.  Spotřeba energie a emise skleníkových plynů 

Spotřeba energie přispívající k emisím skleníkových plynů kategorie 1 a 2 se sleduje a 
dokumentuje na úrovni zařízení nebo na podnikové úrovni. Společnost Renishaw a její 
Obchodní partneři budou hledat nákladově efektivní metody ke zlepšení energetické 
účinnosti a minimalizaci jejich spotřeby energie a emisí skleníkových plynů. 
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ČÁST E  
SYSTÉMY ŘÍZENÍ 

E1.  Systémy řízení 

E1.1 Společnost Renishaw zřídí a bude udržovat systém řízení CSR navržený tak, aby 
zajistil shodu s platnými zákony, směrnicemi a dodržování těchto Pravidel ze strany 
zaměstnanců a zástupců společnosti Renishaw jednajících jménem společnosti 
Renishaw. 

E1.2 Pokud jde o CSR, společnost Renishaw se bude snažit pochopit požadavky 
zákazníků a vyhovět jim.  

E2.  Odpovědnost a povinnosti vedení 

E2.1 Společnost Renishaw identifikuje zástupce vedení v rámci struktury oddělení a 
dceřiných firem společnosti Renishaw plc, kteří nesou odpovědnost za implementaci 
těchto Pravidel. 

E2.2 V rámci vylepšení výkonu budou stanoveny písemné cíle, úkoly a plány 
implementace v oblasti výkonu. 

E3.  Shoda 

E3.1 Společnost Renishaw bude plánovat, provádět a dokumentovat pravidelné interní 
audity k zajištění shody s těmito Pravidly. 

E3.2 Kde je to možné, bude k nápravě nedostatků použit proces Nápravné a preventivní 
akce společnosti Renishaw. 

E3.3 Společnost Renishaw zajistí, aby byl k dispozici systém umožňující zaměstnancům 
poskytovat důvěrnou zpětnou vazbu vedení společnosti, která napomůže 
dodržování těchto Pravidel. 

E3.4 Budou zavedeny monitorovací a vynucovací postupy, aby bylo zajištěno dodržování 
zákonů relevantních k těmto Pravidlům. 

E4.  Školení a informovanost 

E4.1 Před formálním školením musí být zaměstnanci seznámeni s těmito Pravidly 
prostřednictvím úvodního zaškolení zaměstnanců společnosti. 

E4.2 Budou zajišťovány programy určené ke školení zaměstnanců v oblasti interpretace 
a implementace Pravidel. Záznamy ze školení budou pravidelně udržovány a 
kontrolovány. 

E5.  Komunikace 

E5.1 Existence těchto Pravidel bude oznámena zaměstnancům a zástupcům jednajícím 
jménem společnosti Renishaw. 

E5.3 Pravidla budou k dispozici všem dotčeným stranám na webu společnosti Renishaw. 


