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Účel a rozsah 
V PPG věříme, že etické a odpovědné jednání je prostě ta správná věc, která zaručí dobré obchodní vztahy. Společnost 
PPG vytvořila tento Globální etický kodex pro dodavatele (dále jen „kodex pro dodavatele“ nebo „kodex“), aby vysvětlila, 
jaké jednání globálně očekáváme od našich dodavatelů v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, ochrany životního 
prostředí a zdraví, bezpečnosti a integrity. Tento kodex pro dodavatele doplňuje Globální etický kodex společnosti PPG 
a další zásady a normy společnosti, na které kodex odkazuje. 
 

Tento kodex pro dodavatele stanovuje základní principy chování dodavatelů při spolupráci s PPG. Společnost PPG se k 
těmto zásadám zavázala a to samé očekává i od dodavatelů, prodejců, smluvních stran, poradců a dalších dodavatelů 
zboží nebo poskytovatelů služeb, kteří spolupracují se subjekty PPG po celém světě (dále jen „Dodavatelé“). 
 

 
 

Lidská práva a pracovní podmínky 
Zákaz všech forem nucené nebo povinné práce/moderního otroctví: Dodavatelé společnosti PPG musí dodržovat 
a prosazovat základní lidská práva a nesmí využívat nucené, nedobrovolné nebo otrocké práce. 
 

Zákaz dětské práce: Dodavatelé musí dodržovat minimální věkový limit pro zaměstnávání osob stanovený národními 
právními předpisy a musí dodržovat příslušné normy Mezinárodní organizace práce (MOP). 
 

Zákaz obchodování s lidmi: PPG podporuje politiku USA a dalších států zakazující obchodování s lidmi. Dodavatelům 
společnosti PPG je zakázáno podílet se na jakékoli formě obchodování s lidmi, což zahrnuje mimo jiné i použití síly, 
podvodů nebo nátlaku za účelem získání pracovních sil nebo služeb, kuplířství nebo jiný způsob zapojení do komerčních 
sexuálních služeb, zničení nebo skrývání průkazů totožnosti, používání zavádějících nebo podvodných postupů při 
náboru zaměstnanců, účtování potenciálních poplatků za nábor zaměstnanců nebo neposkytnutí dopravy zpět do 
domovské země pro zaměstnance, kteří byli najatí v zahraničí. 
 

Dodržování práva zaměstnanců na svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání v souladu s místními 
zákony: V souladu s platnými právními předpisy musí Dodavatelé společnosti PPG dodržovat práva zaměstnanců 
přidat/nepřidat se ke sdružením zaměstnanců či odborovým svazům. 
 

Podpora rozmanitosti zaměstnanců a zajištění pracoviště, kde nebude docházet k diskriminaci, obtěžování 
ani žádné jiné formě zneužívání: Dodavatelé společnosti PPG musí vytvořit pracovní prostředí, kde se jejich 
zaměstnanci a obchodní partneři budou cítit oceňováni a respektováni za své přínosy, kde nebudou diskriminováni na 
základě jakékoli vlastnosti chráněné platnými právními předpisy a kde nebudou předmětem žádného ústního, sexuálního 
nebo fyzického obtěžování nebo zneužívání. 
 

Spravedlivé zacházení se zaměstnanci, včetně odměňování, pracovní doby a benefitů: Dodavatelé společnosti 
PPG musí dodržovat všechny platné zákonné a regulační požadavky a budou uplatňovat řádné postupy v oblasti vztahů 
se zaměstnanci. 
 

 
 

Ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a bezpečnost 
Udržitelnost: Závazek společnosti PPG k udržitelnosti zahrnuje efektivní využívání zdrojů, provozování bezpečných a 
zdravých pracovišť, zajištění bezpečnosti a souladu s předpisy a minimalizování dopadů na životní prostředí v souladu s 
Cíli udržitelného rozvoje přijatými OSN. Společnost PPG očekává, že její Dodavatelé přijmou obdobné závazky k 
neustálému zlepšování jejich přístupu k ochraně životního prostředí a zdraví a bezpečnosti. Dodavatelé by měli dodržovat 
Zásady společnosti PPG týkající se udržitelnosti dostupné na adrese https://procurement.ppg.com/Programs/Supplier-
Sustainability. 
 

Bezpečné a zdravé pracovní prostředí: Dodavatelé zajistí bezpečné a zdravé pracovní prostředí a budou poskytovat 
služby, které splňují platné normy týkající se kvality, ochrany zdraví a bezpečnosti. Dodavatelé musí aktivně řídit zdravotní 
a bezpečnostní rizika s cílem zajistit prostředí, ve kterém nedochází k mimořádným událostem, pracovním úrazům ani 
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onemocněním. Dodavatelé musí zavést systémy řízení a kontroly, které dokáží identifikovat rizika, a vyhodnotit a 
kontrolovat rizika související s jejich konkrétním oborem podnikání. 
 

Snížení dopadu na životní prostředí: Dodavatelé budou své služby poskytovat způsobem, který zabrání poškození 
veřejného zdraví a životního prostředí. Dodavatelé se musí zavázat k efektivnímu využívání zdrojů. Dodavatelé musí mít 
zavedeny postupy pro bezpečné a udržitelné nakládání s odpady a jejich minimalizování, jakož i pro řízení emisí do 
ovzduší, spotřeby energie a vody. 
 

Dodržování předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti: Dodavatelé budou 
dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí, ochrany zdraví, bezpečnosti a 
přepravy. Dodavatelé se musí zavázat k dodržování platných uznávaných standardů v oblasti ochrany životního prostředí, 
ochrany zdraví a bezpečnosti. Dodavatelé musí mít zavedeny postupy, které zajistí dodržování předpisů a podpoří 
neustálé zlepšování jejich výkonu v oblasti ochrany životní prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti. 
 

Bezpečnost produktů a dodržování předpisů: Dodavatelé zajistí, aby výrobky dodávané společnosti PPG a suroviny 
použité k výrobě těchto produktů splňovaly všechny platné regulační požadavky týkající se produktů, včetně označování 
a informování o nebezpečných látkách, a všechny platné standardy kvality a bezpečnostní normy. U všech produktů 
dodávaných do PPG se Dodavatelé musí zavázat k transparentnosti a na žádost PPG musí poskytnout úplné informace 
o všech chemických látkách v jejich výrobcích. Dodavatelé musí společnosti PPG neprodleně nahlásit problémy nebo 
změny, které by mohly negativně ovlivnit bezpečnost, dodržování předpisů, kvalitu nebo veřejné vnímání produktů PPG. 
 

 
 

Obchodní integrita a právní požadavky 
Žádné úplatky/ilegální provize: Dodavatelé nebudou zapojeni do žádné formy úplatkářství, ani jinak neposkytnou 
žádnou pobídku nebo ilegální provizi zaměstnanci PPG, jeho rodině nebo přátelům, nebo jinému zástupci společnosti 
PPG za účelem získání nebo udržení zakázek nebo zajištění jakékoli obchodní výhody od společnosti PPG. Dodavatelé 
budou dodržovat Zákon o zahraničních korupčních praktikách platný v USA (FCPA), britský Zákon proti úplatkářství (tzv. 
Bribery Act) a všechny ostatní místní, regionální nebo jinak platné zákony a předpisy týkající se úplatkářství vládních 
činitelů a obchodních subjektů. 
 

Střety zájmů: Dodavatelé se budou vyhýbat jakékoli spolupráci se zaměstnancem PPG, která by mohla být v rozporu 
se skutečností, že zaměstnanec jedná v nejlepším zájmu společnosti PPG, nebo by tak mohla vypadat. Patří sem 
nabízení nebo poskytování plateb nebo pracovních příležitostí zaměstnancům PPG. 
 

Dary a pohoštění: Dodavatelům společnosti PPG je zakázáno poskytovat nebo nabízet dary zaměstnancům 
společnosti PPG, které by mohly nepřiměřeně ovlivnit obchodní rozhodnutí společnosti PPG, nebo by za takové mohly 
být opodstatněně považovány. Dále je dodavatelům zakázáno pokoušet se získat nespravedlivou výhodu. 
Zaměstnancům společnosti PPG je obdobně zakázáno takto jednat s ohledem na všechny obchodní partnery PPG. 
 

Poctivost v oblasti hospodářské soutěže: Dodavatelé budou dodržovat všechny platné zákony týkající se ochrany 
hospodářské soutěže a antimonopolní předpisy. 
 

Ochrana důvěrných informací: Dodavatelé budou chránit důvěrné informace společnosti PPG, včetně osobních 
údajů, a jednat tak, aby zabránili jejich zneužití, krádeži, podvodům nebo nevhodnému odhalení. Dodavatelé musí 
věnovat náležitou péči při nakládání s citlivými nebo důvěrnými informacemi, které by mohly mít vliv na společnost PPG, 
její zaměstnance, zákazníky, obchodní komunitu nebo širokou veřejnost. To samé platí také pro projednávání či přenos 
takových informací. 
 

Ochrana osobních údajů: Dodavatelé budou zpracovávat, uchovávat, přenášet a sdílet osobní údaje způsobem, který 
je v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a bezpečnosti informací. Dodavatelé budou používat osobní 
údaje zaměstnanců, klientů a dodavatelů PPG pouze pro legitimní obchodní účely nebo v souladu se smlouvou se 
společností PPG. 
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Mezinárodní obchod: Dodavatelé musí dodržovat všechny platné zákony upravující mezinárodní obchod, včetně 
amerických a místních zákonů a předpisů o dovozu, kontrole vývozu a sankcích. Dodavatelé poskytnou společnosti PPG 
veškeré informace a dokumentaci nezbytnou k tomu, aby společnost PPG mohla dodržovat zákony o dovozu a vývozu, 
a zavedou praktiky a postupy k zajištění bezpečnosti jejich dodavatelského řetězce v souladu s platnými předpisy. 
 

Sankcionované strany: Dodavatelé nesmí zboží PPG přepravovat prostřednictvím žádného dopravce nebo plavidla, 
letadla, nákladního automobilu nebo jiného dopravního prostředku, vztahují-li se na něj sankce OSN, Spojených států 
amerických, Evropské unie, národní sankce či obchodní omezení nebo je-li uveden(o) na jednom ze seznamů 
sankciovaných či zakázaných subjektů vedených různými státy, mimo jiné Spojenými státy americkými, Evropskou unií 
nebo kterýmkoli jiným členským státem EU. 
 

Přesné účetní a firemní záznamy, praní špinavých peněz a insider trading: Dodavatelé budou vytvářet a 
spravovat úplné a přesné záznamy o všech záležitostech souvisejících s obchodním vztahem se společností PPG a na 
požádání k nim poskytnou přístup. Dodavatelé nesmí vytvářet žádné transakce týkající se PPG mimo účetní knihy, 
zapojovat se do jakékoli formy praní peněz nebo vědomě přijímat finanční prostředky získané nezákonnými prostředky. 
Dodavatelé nesmí používat žádné důvěrné informace týkající se PPG, které má k dispozici, s cílem zapojit se do insider 
tradingu nebo jej podporovat. 
 

Konfliktní minerály: Očekává se, že Dodavatelé budou dodržovat Zásady společnosti PPG týkající se konfliktních 
minerálů, které jsou k dispozici na adrese https://sustainability.ppg.com/Governance/Conflict-Minerals. 
 

Dodržování předpisů: Kromě standardů uvedených v tomto kodexu budou Dodavatelé při dodávání zboží a 
poskytování služeb pro společnost PPG dodržovat všechny ostatní platné zákony. PPG očekává, že Dodavatelé budou 
mít implementované systémy a kontroly na podporu dodržování platných zákonů a zásad stanovených v tomto kodexu, 
včetně principů, postupů, školení, hodnocení rizik a disciplinárních, monitorovacích a auditních mechanismů. Dodavatelé 
by také měli tyto nebo podobné zásady uplatňovat na své subdodavatele a dodavatele, se kterými spolupracují při 
dodávání zboží a poskytování služeb pro společnost PPG. 
 

 
 

Hlášení přestupků a porušení kodexu pro dodavatele 
Monitoring a ukončení spolupráce: PPG si vyhrazuje právo posuzovat a monitorovat dodržování tohoto kodexu ze 
strany Dodavatelů. PPG si vyhrazuje právo ukončit jakoukoli dohodu s jakýmkoli dodavatelem, který nemůže prokázat 
dodržování Etického kodexu pro dodavatele. 
 

Dodavatelé, kteří zjistí nebo mají důvodné podezření, že: 
• se zaměstnanec PPG nebo kterákoli jiná osoba jednající jménem PPG dopustil(a) protiprávního nebo jinak 

nevhodného jednání v rámci jejich spolupráce s dodavatelem, nebo že 

• se jakýkoli zaměstnanec dodavatele dopustil činnosti, která je v rozporu s kodexem pro dodavatele nebo jej porušuje, 
což má vliv na společnost PPG, 

by měli tuto záležitost okamžitě nahlásit společnosti PPG. 
 

Ohledně porušení tohoto Kodexu pro dodavatele nebo dotazů týkajících se uvedených očekávání společnosti PPG od 
dodavatelů se obracejte na hlavního ředitele pro oblast zajištění souladu: 

 
Chief Compliance Officer 
PPG Industries, Inc. 
Pittsburgh, PA 15272 
chiefcomplianceofficer@ppg.com 
 
Porušení tohoto kodexu můžete také anonymně nahlásit na lince PPG Ethics Hotline. Více informací o Globálním etickém 
kodexu PPG a lince PPG Ethics Hotline jsou k dispozici na adrese https://corporate.ppg.com/Our-Company/Ethics.aspx. 
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Referenční materiály 
Nejnovější verze Globálního etického kodexu a další informace o udržitelnosti dodavatelského řetězce, které mohou být 
pro Vaši organizaci užitečné z hlediska zajištění souladu s Globálním etickým kodexem pro dodavatele, jsou k dispozici 
na adrese: https://sustainability.ppg.com/Business/Supplier-Sustainability. 
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