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Spoločnosť Roche prevzala záväzok udržateľnosti vo všetkých podnikateľských aktivitách, pričom jej cieľom je
uplatňovať najvyššie etické štandardy. Naši dodávatelia (dodávatelia materiálov, poskytovatelia služieb
a zmluvní výrobcovia) hrajú dôležitú úlohu a umožňujú náš udržateľný rast a celkový úspech.
Spoločnosť Roche podporuje inovácie a usiluje o ekonomickú, sociálnu a environmentálnu udržateľnosť
s cieľom zabezpečiť dlhodobý úspech spoločnosti a zainteresovaných subjektov. V rámci podpory tohto cieľa
spoločnosť Roche striktne vyžaduje dodržiavanie etických zásad v pracovnej oblasti, v oblasti životného
prostredia, zdravia a bezpečnosti a riadiacich systémov.
Spoločnosť Roche plne podporuje a rešpektuje ľudské práva. Spoločnosť Roche podporuje Hlavné zásady OSN
pre podnikanie a ľudské práva (UNGP) (tzv. „Ruggieho koncepcia“). Spoločnosť Roche od svojich dodávateľov
očakáva, že budú taktiež podporovať a rešpektovať ľudské práva.
Spoločnosť Roche netoleruje úplatkárstvo ani žiadnu inú formu korupčného správania v podnikaní. Spoločnosť
Roche od svojich dodávateľov očakáva, že budú dodržiavať tie isté zásady a spolupracovať s vlastnými
dodávateľmi na rovnakom protikorupčnom princípe.
Spoločnosť Roche sa zaväzuje, že bude dodržiavať tieto zásady a požadovať od svojich dodávateľov výslovný
súhlas a dodržiavanie týchto zásad obsiahnutých v Kódexe správania sa dodávateľov, ako aj zabezpečenie toho,
že ich vlastní dodávatelia budú rovnako dodržiavať uvedené zásady.

Zásady Zodpovedného riadenia dodávateľského reťazca
(www.pharmaceuticalsupplychain.org)
Tento dokument popisuje Zásady pre zodpovedné riadenie dodávateľského reťazca vo farmaceutickom
priemysle (ďalej len ako „Zásady“) v pracovnej oblasti, v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti
a riadiacich systémov. Zásady môže dobrovoľne podporiť ktorýkoľvek podnikateľský subjekt vo farmaceutickom
priemysle.

Spoločnosti, ktoré podporujú Zásady:
 budú integrovať a uplatňovať tieto Zásady spôsobom, ktorý je zlučiteľný s ich vlastnými dodávateľskými
programami,
 sa domnievajú, že ľudskej spoločnosti a podnikaniu najlepšie poslúži zodpovedné správanie a postupy
v podnikaní. Základom tohto názoru je pochopenie toho, že podnikanie musí fungovať prinajmenšom
v plnom súlade so všetkými platnými zákonmi, pravidlami a nariadeniami,
 sú si vedomé rozdielov v kultúre a výzvach spojených s výkladom a uplatňovaním týchto pravidiel na
celom svete. Zatiaľ čo spoločnosti podporujúce tieto Zásady veria, že to, čo sa očakáva, je univerzálne, je
zrejmé, že metódy na splnenie týchto očakávaní sa môžu líšiť a musia byť súladné so zákonmi, hodnotami
a kultúrnymi očakávaniami rôznych spoločností z celého sveta,
 veria, že tieto Zásady sa najlepšie realizujú prostredníctvom prístupu smerujúceho k neustálemu
zlepšovaniu, ktoré v priebehu času zvyšuje výkonnosť dodávateľa.
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Etika
Dodávatelia musia podnikať eticky a konať čestne.
Etické prvky zahŕňajú:
Čestné podnikanie a spravodlivú hospodársku súťaž
Akákoľvek korupcia, vydieranie a sprenevera sú zakázané. Dodávatelia nesmú dávať alebo prijímať úplatky
alebo sa podieľať na iných nezákonných stimuloch v podnikaní alebo vzťahoch so štátom. Dodávatelia musia
vykonávať svoju činnosť v súlade so spravodlivou a aktívnou hospodárskou súťažou a v súlade so všetkými
platnými protimonopolnými zákonmi. Dodávatelia musia používať spravodlivé obchodné praktiky, vrátane
presnej a pravdivej reklamy.
Hlásenie problémov
Všetci pracovníci by mali byť vyzývaní k hláseniu problémov či nezákonnej činnosti na pracovisku, bez hrozby
represie, zastrašovania alebo obťažovania. Dodávatelia sú v prípade potreby povinní záležitosť prešetriť a prijať
nápravné opatrenia.
Dobré životné podmienky zvierat
So zvieratami sa má zaobchádzať s rešpektom a minimalizáciou bolesti a stresu. Testovanie na zvieratách by sa
malo vykonávať po zvážení nahradenia zvierat, zníženia počtu používaných zvierat alebo spresnení postupov na
minimalizáciu stresu. Všade tam, kde je to vedecky platné a pre regulačné orgány prijateľné, by sa mali použiť
alternatívne riešenia.
Súkromie
Dodávatelia musia chrániť dôverné informácie a tieto používať len spôsobom, ktorý zabezpečí, že právo na
ochranu súkromia spoločnosti, pracovníka a pacienta sú chránené.

Práca
Dodávatelia sa zaväzujú rešpektovať ľudské práva pracovníkov a zaobchádzať
s nimi dôstojne a s rešpektom.
Pracovné prvky zahŕňajú:
Slobodnú voľbu povolania
Dodávatelia nesmú využívať nútenú, viazanú, učňovskú alebo nedobrovoľnú prácu väzňov.
Detská práca a mladiství pracovníci
Dodávatelia nesmú využívať detskú prácu. Zamestnávať mladistvých do 18 rokov veku možno len na bezpečné
práce a len v prípade, že je mladiství pracovník vo veku povolenom v príslušnej krajine pre zamestnávanie alebo
vo veku stanovenom pre ukončenie povinnej školskej dochádzky.
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Zákaz diskriminácie
Dodávatelia sú povinní zabezpečiť, aby na pracovisku nedochádzalo k obťažovaniu a diskriminácii.
Diskriminácia z dôvodov ako farba pleti, vek, pohlavie, sexuálna orientácia, príslušnosť k etnickej skupine,
zdravotné postihnutie, náboženské vyznanie, politická príslušnosť, členstvo v odboroch alebo rodinný stav je
neprípustná.
Spravodlivé zaobchádzanie
Dodávatelia sú povinní zabezpečiť, aby na pracovisku nedochádzalo ku krutému a neľudskému zaobchádzaniu
vrátane akéhokoľvek sexuálneho obťažovania, sexuálneho zneužívania, telesných trestov, psychického alebo
fyzického nátlaku alebo slovného zneužívania pracovníkov, ani k akejkoľvek hrozbe takéhoto zaobchádzania.
Mzdy, benefity, pracovná doba
Dodávatelia sú povinný vyplácať pracovníkom mzdy v súlade s platnými mzdovými predpismi, vrátane
predpisov o minimálnej mzde, nadčasoch a nariadených benefitoch. Dodávatelia sú povinní včas komunikovať
s pracovníkom o základe, na ktorom boli odmenení. Od dodávateľov sa tiež očakáva, že budú s pracovníkom
komunikovať o tom, či sú potrebné nadčasy a o mzde, ktorá sa za takéto nadčasy má vyplatiť.
Sloboda združovania sa
Podporuje sa otvorená komunikácia a priame zapojenie pracovníkov na riešení záležitostí týkajúcich sa
pracoviska a odmeňovania. Dodávatelia sú povinní rešpektovať práva pracovníkov, stanovené miestnymi
predpismi, ohľadne slobodného združovania sa, účasti alebo neúčasti v odboroch, požadovať zastupovanie
a účasť na zamestnaneckých radách. Pracovníkom musí byť umožnené otvorene komunikovať s vedením
ohľadne pracovných podmienok bez hrozby represie, zastrašovania alebo obťažovania.

Zdravie a bezpečnosť
Dodávatelia sú povinní zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie, a
to vrátane akýchkoľvek obytných priestorov poskytovaných zo strany
spoločnosti.
Prvky týkajúce sa zdravia a bezpečnosti zahŕňajú:
Ochrana pracovníkov
Dodávatelia sú povinní chrániť pracovníkov pred nadmerným vystavením chemickému, biologickému
a fyzikálnemu nebezpečenstvu, fyzicky náročnými úlohami na pracovisku a tiež v každej obytnej časti
poskytovanej zo strany spoločnosti.
Bezpečnostné procesy
Dodávatelia sú povinní zaviesť a prevádzkovať programy na zabránenie alebo zmiernenie katastrof
spočívajúcich v únikoch chemikálií.
Havarijná pripravenosť a reakcia
Dodávatelia sú povinní identifikovať a posudzovať núdzové situácie na pracovisku a tiež v každom obytnom
priestore poskytovanom zo strany spoločnosti a minimalizovať ich dopad zavádzaním núdzových plánov
a reakčných procesov.
Informácie o nebezpečenstve
Za účelom vzdelávania, školení a ochrany pracovníkov pred nebezpečenstvom sa musí zabezpečiť dostupnosť
bezpečnostných informácií týkajúcich sa nebezpečných materiálov - vrátane farmaceutických zlúčenín
a farmaceutických medziproduktov – ktoré musia byť k dispozícii.
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Životné prostredie
Dodávatelia sú povinní prevádzkovať svoju činnosť spôsobom, ktorý je
zodpovedný a efektívny vo vzťahu k životnému prostrediu, a minimalizovať
nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Dodávateľom sa odporúča
zachovávať prírodné zdroje, vyhýbať sa používaniu nebezpečných
materiálov všade tam, kde je to možné a zapojiť sa do aktivít zameraných
na opätovné používanie veci a ich recykláciu.
Prvky týkajúce sa životného prostredia zahŕňajú:
Povolenia v oblasti životného prostredia
Dodávatelia sú povinní dodržiavať všetky platné predpisy pre oblasť životného prostredia. Sú povinní získať
všetky potrebné povolenia, licencie, informácie o registrácii a vymedzenia a dodržiavať požiadavky súvisiace
s ich prevádzkou a hlásením.
Odpad a emisie
Dodávatelia sú povinní zaviesť a prevádzkovať systémy na zabezpečenie bezpečného nakladania, prenosu,
skladovania, recyklácie, opätovného používania alebo spracovania odpadu, emisií do ovzdušia a vypúšťania
odpadových vôd. Akýkoľvek odpad, odpadové vody alebo emisie s možným nepriaznivým vplyvom na
ľudské zdravie alebo životné prostredie musia byť riadené, kontrolované a spracované pred ich vypustením
do prostredia.
Rozliatie a úniky
Dodávatelia sú povinní zaviesť a prevádzkovať systémy na predchádzanie a zmiernenie náhodných rozliatí
a únikov látok do prostredia.

Riadiace systémy
Dodávatelia sú povinní využívať riadiace systémy umožňujúce neustále
zlepšovanie a súlad s očakávaniami týkajúcimi sa týchto zásad.
Prvky riadiacich systémov zahŕňajú:

Záväzok a zodpovednosť
Dodávatelia sú povinní preukázať svoju angažovanosť vo vzťahu k ideám uvedeným v tomto dokumente
pridelením vhodných zdrojov.
Zákonné požiadavky a požiadavky odberateľov
Dodávatelia sú povinní identifikovať a dodržiavať všetky platné zákony, predpisy, normy a príslušné
požiadavky odberateľov.
Riadenie rizík
Dodávatelia musia disponovať mechanizmami na určenie a riadenie rizík vo všetkých oblastiach, ktoré sú
týmto dokumentom dotknuté.
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Dokumentácia
Dodávatelia sú povinní viesť dokumentáciu potrebnú na preukázanie súladu s týmito očakávaniami
a súladu s platnými predpismi.

Školenia a kvalifikácia
Dodávatelia sú povinní zaviesť a uskutočňovať školiaci program, ktorý dosahuje primeranú úroveň
znalostí, zručností a schopností riadenia a pracovníkov pri riešení týchto očakávaní.
Neustále zlepšovanie
Od dodávateľov sa očakáva neustále zlepšovanie stanovovaním cieľov výkonnosti, plnením
implementačných plánov a prijímaním potrebných nápravných opatrení týkajúcich sa nedostatkov
zistených internými alebo externými hodnoteniami, kontrolami a preskúmavaním zo strany vedenia.

Okrem uvedených Zásad sú pre spoločnosť Roche dôležité aj nasledovné zásady:

Inovácie
Spoločnosť Roche inovuje výrobky a služby za účelom včasného zistenia, prevencie, diagnózy a liečby
chorôb a prispieva k zlepšovaniu zdravia ľudí a kvality ich života. Dodávatelia sú povinní podporovať
spoločnosť Roche v tomto úsilí tak, že včas oznámia a spoločnosti Roche umožnia prístup k inováciám.
Od dodávateľov sa žiada, aby chránili práva duševného vlastníctva a súvisiace práva spoločnosti Roche.

Hospodárska udržateľnosť
Každý predaj a zmluvné rokovania so spoločnosťou Roche sú dodávatelia povinní viesť prostredníctvom
odberateľskej organizácie spoločnosti Roche alebo jej zástupcov. Dodávatelia sú povinní neustále
identifikovať a odporúčať spoločnosti Roche také spôsoby dodávania hodnôt, ktoré môžu vyústiť do
konkurenčnej výhody (napr. znižovanie nákladov a/alebo zlepšovanie efektívnosti).

Rôznorodosť dodávateľov
Dodávatelia sú povinní angažovať sociálne a ekonomicky rozličné kategórie dodávateľov, a to
prostredníctvom takých zavedených postupov získavania dodávateľov, ktoré podporujú rovnosť
príležitostí.

Kódex správania dodávateľov spoločnosti Roche navrhol Korporátny výbor pre udržateľnosť, bol prijatý
Korporátnym výkonným výborom dňa 11. novembra 2014, pričom v ten istý deň vstúpil do platnosti.
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