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Pohled firmy Beijer Alma na 

zodpovědné podnikání se zakládá 

na iniciativě OSN Global Compact, 

globálních cílích pro udržitený rozvoj, 

a na jiných mezinárodních dohodách 

a směrnicích. Proto, aby naše hodnoty 

byly pro pracovníky, obchodní partnery 

a zákazníky jasné, máme kodex chování. 

Ten ukazuje, jak bereme zodpovědnost 

za vliv, který naše činnost má jak na 

životní prostředí, tak i na společnost jako 

takovou. 
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Beijer Alma AB (a.s.) je mezinárodní průmyslová skupina registrovaná na burze. Obchod-
ním cílem je kupovat, vlastnit a rozvíjet podniky s dobrým potenciálem růstu. Naše dceřin-
né podniky  vyrábějí komponenty a  zabývají se prodejem s přidanou hodnotou, výrobou a 
specializovanými technologiemi. 



UDRŽITELNOST SE STÁVÁ STÁLE RYCHLEJI 
v obchodu kritickou a v tomto vývoji 
je ambicí podniku Lesjöfors si udržet 
přední pozici. Jsme si vědomi důležitosti 
mít vedoucí postavení proto, abychom 
byli atraktivním partnerem pro naše 
zákazníky. Naše podniková kultura 
je decentralizovaná a role jednotlivce 
hraje důležitou roli. Jasný program 
udržitelnosti bude také rozhodující 
pro přilákání talentů pro naši činnost. 
Považujeme za důležité mít jasné cíle a 
pracovat aktivně na otázkách udržitel
nosti v rámci našeho koncernu. 

OLA TENGROTH,  
VÝKONNÝ ŘEDITEL LESJÖFORS

ŠIROKÝ SORTIMENT PRODUKTŮ a naše 
technická znalost na vysoké úrovni 
přispívají k zvýšení produktivity, což 
snižuje zatížení pro životní prostředí pro 
zákazníky. Abychom zajistili nejlepší 
nabídku na trhu, spolupracujeme s 
předními dodavateli na základě vyso
kých požadavků na kvalitu a na snížení 
zatížení životního prostředí. Dobré pra
covní prostředí a dobrá obchodní etika 
přispívají k tomu, aby spolupracovníci 
a zákazníci byli spokojeni. Tímto způso
bem posiluje udržitelnost konkurence
schopnost podniku Beijer Tech.

STAFFAN JOHANSSON, VÝKONNÝ ŘEDITEL 
BEIJER TECH

ABY NÁŠ KONCERN ROSTL, MUSÍME JEDNAT ZODPOVĚDNĚ. To 
znamená, že bereme zodpovědnost za lidi a životní 
prostředí. Provádíme to tak, že dodržujeme dobrou 
obchodní etiku s jasnou společenskou angažova
ností a tím, že užíváme naše zdroje co nejefektivněji, 
abychom snížili náš klimatický dopad. Současně musí 
naši pracovníci vědět, že naše pracoviště jsou 
bezpečná, rovnoprávná a umožňují osobní 
rozvoj. Současně musíme mít vztahy se zá
kazníky, obchodními partnery a ostatními 
stranami založené na důvěře. 

Máme kodex chování, který nám 
poskytuje základní směr. Tento kodex se 
zakládá mimo jiné na pravidlech OSN 
Global Compact a znamená, že se řídíme 
deseti principy o životním prostředí a so
ciální zodpovědnosti. Máme také funkci 
interního oznamování nekalých praktik. 
Sem se obrací pracovníci, jestliže objeví 
nesrovnalosti, které může být obtížné 
vyřídit v rámci vlastní organizace. 

Požadavek brát odpovědnost je jasný. 
Kodex chování nám pomáhá tuto zodpo
vědnost na sebe brát, nejen v roli jednotlivců, 
ale i jako organizaci. Kodex nám pomáhá při 
každodenní práci, protože nám ukazuje, čeho 
je třeba dosáhnout díky jasně stanoveným 
cílům udržitelnosti a pomocí úsilí zaměřenému 
na výsledky. Podporu nám také poskytuje naše 
podniková kultura, která je u podniku Beijer 
Alma zřetelná a která se vyznačuje otevřeností, 
tolerancí a přístupem k informacím a je dalším 
motorem naší práce v rámci udržitelnosti. 

HENRIK PERBECK,  
VÝKONNÝ ŘEDITEL A ŘEDITEL KONCERNU BEIJER ALMA
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Naše zodpovědnost za lidi a životní prostředí 



Zodpovědné podnikání

Nejdůležitějším cílem Beijer Alma je vytvořit přidanou hodnotu pro zákazníky, akciové majitele, spolupra
cující partnery a spolupracovníky. Tato přidaná hodnota znamená přispět různými způsoby k ekono
mickému užitku, například pomocí lepší rentability a konkurenceschopnosti pro zákazníky, atraktivním 
výnosem pro akcionáře nebo tržními platy a podmínkami pro zaměstnance. Přidané hodnoty musíme 
vytvořit aniž bychom dělali kompromisy v otázkách kvality a udržitelného rozvoje. Tímto se stává zodpo
vědnost za životní prostředí, sociální zodpovědnost a dobrá etika obchodování samozřejmou součástí naší 
každodenní činnosti a dlouhodobé strategie koncernu. 

Náš pohled na zodpovědné podnikání se zakládá na iniciativě OSN Global Compact a na jiných mezi
národních dohodách. Normy pro sociální zodpovědnost (ISO 26000) byly také rozhodující pro vytvoření 
kodexu chování. Kodex ukazuje, jakým způsobem bereme zodpovědnost za vliv, který má naše činnost a 
naše produkty na životní prostředí a společnost jako takovou. 

LIDÉ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OBCHODNÍ ETIKA 
Kodex chování se soustřeďuje na tři oblasti – lidé a společnost, životní prostředí a etika obchodního 
jednání. Kromě toho shrnuje postoj koncernu týkající se obchodních partnerů, kvality a zodpovědnosti za 
výrobek. Takto zachycuje kodex, jakým způsobem pracujeme na zajištění udržitelného řetězce hodnot. 
Kodex popisuje v každé oblasti způsob chování, za kterým stojíme a k jehož splnění mají všichni naši 
zaměstnanci přispět. Kodex je základ, ale až prostřednictvím jeho realizace v každodenní činnosti se pro
jeví jasně naše ambice a mohou učinit rozdíl. Tímto způsobem je zodpovědností, k jejíž realizaci musíme 
přispět společně. 

Prostřednictvím kodexu chování:
 ■ Dodržujeme zákony, iniciativu OSN Global Compact, Úmluvu OSN o právech dítěte a jiné mezinárodní 

dohody a směrnice. 
 ■ Bereme ohled na ekonomické požadavky našich zájmových stran a současně vytváříme hodnoty pro 

zákazníky a akciové majitele. 
 ■ Je sociální zodpovědnost integrována v celém koncernu a uváděna do praxe ve vztazích se zaměstnanci, 

zákazníky, obchodními partnery, majiteli a jinýmy zájmovými stranami.  
 ■ Přispíváme k udržitelnému rozvoji, včetně zdraví občanů a sociálního prospěchu společnosti.

PLATÍ PRO VŠECHNY 
Společně s pravidly řízení podniku a jinými směrnicemi koncernu tento kodex funguje jako rámcové 
ustanovení. Platí pro zaměstnance, vedoucí pracovníky a členy správní rady podniku Beijer Alma, bez 
ohledu na to, kde se vyskytují na našem světovém trhu. Od našich obchodních partnerů očekáváme, že se 
seznámí s naším Kodexem chování a zavedou podobné směrnice do své činnosti. 
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Iniciativa OSN Global Compact je 17 globálních cílů pro udržitelný 
rozvoj, které byly stanoveny v roce 1999. Zaměřují se na odstra
nění chudoby a hladovění, na realizaci lidských práv pro všechny, 
dosažení rovnoprávnosti a svobodného rozhodování pro všechny, 
a zároveň zajištění trvalé ochrany naší planety a jejích přírodních 
zdrojů. Beijer Alma si zvolila devět cílů, které mají největší souvis
lost s činností v oblasti udržitelnosti a fungují jako kompas při této 
práci. 

KVALITNÍ 
VZDĚLÁNÍ

Cíl 4. Dobré vzdělání pro všechny – zajistit inkluzivní a rovnocen-
né vzdělávání dobré kvality a podporovat celoživotní vzdělávání.
Poskytujeme zaměstnancům možnost rozvíjet své profesionální 
znalosti a dovednosti a spolupracujeme a účastníme se projektů 
se školami, univerzitami, výzkumnými instituty a průmyslovými 
kontakty.

ROVNOST 
MUŽŮ A ŽEN

Cíl 5. Rovnoprávnost – dosáhnout rovnoprávnost a osobní rozho-
dování všech žen a dívek. 
Nikoho nediskriminujeme z důvodu náboženství, pohlaví, věku, 
snížení schopnosti, sexuální orientace, národnosti, politických 
názorů, sociálního nebo etnického původu a zároveň podporujeme 
a rozvíjíme rozmanitost.

DOSTUPNÉ 
A ČISTÉ ENERGIE

Cíl 7. Udržitelná energie pro všechny – Zajistit přístup k finančně 
dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny. 
Používáme vodu, energie, materiály a jiné přírodní zdroje efektivně, 
dobře s nimi hospodaříme a zaměřujeme se na udržitelný rozvoj. 

DŮSTOJNÁ PRÁCE 
A EKONOMICKÝ RŮST

Cíl 8. Důstojné pracovní podmínky a ekonomický růst – usilovat 
o trvalý, inkluzivní a udržitelný ekonomický růst, o plnou a pro-
duktivní zaměstnanost s důstojnými pracovními podmínkami pro 
všechny. 
Ke všem zaměstnancům se chováme spravedlně, důstojně a s res
pektem, a zároveň respektujeme právo všech na to, aby se organi
zovali. Náš nejdůležitější obchodní cíl je výnosný růst, který zajistí 
dlouhodobý a úspěšný rozvoj ve firmě Beijer Alma a znamená, že 
bereme zodpovědnost za lidi a životní prostředí. 

PRŮMYSL, INOVACE 
A INFRASTRUKTURA

Cíl 9. Udržitelný průmysl, inovace a infrastruktura – vybudovat 
odolnou infrastrukturu, působit pro inkluzivní a udržitelnou 
industrializaci a podporovat inovace. 
Na naši činnost se díváme z perspektivy životního cyklu – suroviny, 
obchodní partneři, výrobky, služby a zákazníci – a inovativním 
způsobem spojujeme přínos pro životní prostředí s ochodním pří
nosem, což přispívá k rozvoji koncernu.

Cíl 12. Udržitelná spotřeba a výroba – zajistit udržitelné spotřební 
a výrobní vzorce chování. 
Naše výrobky musí splňovat dohodnuté zákonné a zdravotní nor
my, co se týče použití, a brát ohled ha aspekty týkající se kvality a  
bezpečnosti výrobků. Nabízíme výrobky a řešení, které přispívají  
k snížení vlivu na životní prostředí. 

KLIMATICKÁ
OPATŘENÍ

Cíl 13. Boj proti klimatickým změnám – podniknout okamžité 
opatření za účelem boje proti klimatický změnám a jejich násled-
cích. 
Musíme snížit emise plynů, které ovlivňují klima a vyhodnotit jak 
klimatické změny ovlivňují naši činnost.  

ŽIVOT 
NA SOUŠI

MÍR, 
SPRAVEDLNOST 
A SILNÉ INSTITUCE

Cíl 16. Mírová a inkluzivní společnost, kde se Beijer Alma soustře-
dí na částečný cíl 16.5 – boj proti korupci a úplatkářství.
V rámci naší činnosti požadujeme čestnost a poctivost a očekáváme 
to i od našich obchodních partnerů. Úplatky jsou zakázané. Dary a 
jiné výhody nesmí překračovat místní zvyky ani porušovat místní 
zákony. Všechny jednotky a zaměstnanci musí dodržovat zákony o 
hospodářské soutěži

MÍR, 
SPRAVEDLNOST 
A SILNÉ INSTITUCE

PARTNERSTVÍ 
KE SPLNĚNÍ CÍLŮ

Cíl 17. Implementace a globální partnerství – posílit prostředky 
implementace a revitalizovat globální partnerství vedoucí k udrži-
telnému rozvoji.
Naše práce v oblasti udržitelnosti je ovlivňována různými zájmy, 
které kladou na firmu Beijer Alma požadavky a mají svoje předsta
vy o výsledku. Abychom zvládli všechny požadavky s dostatečnou 
rezervou je samozřejmou součástí naší strategie pro udržitelný 
rozvoj.  

Spojení mezi cíly koncernu a globálními cíly je presentováno v 
integrované celoroční zprávě a zprávě o udržitelnosti.

Globální cíle – kompas
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Strategie pro udržitelný rozvoj 

Beijer Alma je mezinárodní průmyslová skupina, registrovaná na burze Nasdaq Stockholm. Naším 
obchodním záměrem je vlastnictví a rozvoj podniků s dobrým potenciálem růstu. Činnost je zaměřená na 
výrobu komponentů (Lesjöfors ) a na prodej s přidanou hodnotou, výrobu a specializované technologie 
(Beijer Tech). Zodpovědné podnikání je součástí naší obchodní strategie a předpoklad ziskového růstu. 
Tato zodpovědnost se zakládá na kodexu jednání, na našich nejdůležitějších otázkách udržitelnosti, na 
tom, jak indentifikujeme rizika a možnosti a jak pracujeme na našem řetězci hodnot. Celkově to umožňu
je práci na udržitelnosti, která připívá k lepší skutečnosti, vytváří nové obchodní možnosti a umožňuje, 
abychom mohli splnit požadavky a očekávání zájmových stran. Strategie pro udržitelný rozvoj se zakládá 
na těchto elementech: 

 ■ KODEX CHOVÁNÍ. Kodex poskytuje zaměstnancům a partnerům informace o tom, jak nahlížíme na otázky 
týkající se lidí, společnosti, životního prostředí a obchodní etiky. Platí pro všechny v rámci Beijer Alma, 
bez ohledu na to, kde na světě se nacházejí. Kodex chování se zakládá na mezinárodní a národní legis
laci a podporuje a respektuje OSN iniciativu Global Compact a jiné mezinárodní etické direktivy. 

 ■ OTÁZKY UDRŽITELNOSTI. Zaměření na otázky udržitelnosti, které mají zásadní význam pro ochodní strate
gii koncernu a velký význam pro všechny zájmové strany. 

 ■ UDRŽITELNÝ ŘETĚZEC HODNOT. Perspektiva životního cyklu aktivit, výrobků a služeb podniku Beijer Alma. 
 ■ RIZIKA A MOŽNOSTI. Identifikujeme rizika, postaráme se o ně a minimalizujeme je. Využíváme možnosti 

v rámci udržitelného rozvoje, aby přispěly k obchodnímu užitku. 
 ■ CÍL PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dlouhodobé celokoncernové cíle v důležitých oblastech. Tyto jsou doplněny 

podrobnými cíly a plány činnosti v rámci jednotek koncernu. 

PRÁCE V PRAXI
 ■ ZODPOVĚDNOST. Delegovaná zodpovědnost znamená, že operativní práce na udržitelnosti se přizpůsobu

je a vykonává v rámci různých jednotek podniků koncernu.  
 ■ ISO 14001. Zaměření na systematickou práci se stálým vylepšováním, zvláště v rámci systému envi

ronmentálního managementu ISO 14001. 
 ■ VYHODNOCOVÁNÍ A KOMUNIKACE. Pravidelné vyhodnocování práce na udržitelnosti a transparentní 

komunikace se všemi zájmovými stranami koncernu, především prostřednictvím každoroční zprávy o 
udržitelnosti, která je součástí celoroční zprávy podniku. 

ZODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ 
Strategie pro zodpovědné podnikání vychází z kodexu jednání, důležitých otázek udržitelnosti, z 
toho, jak identifikujeme rizika a možnosti a jak pracujeme s řetězcem hodnot. Celkově tato strategie 
přispívá k vytvoření rentabilního udržitelného růstu podniku Beijer Alma.
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Deset principů iniciativy OSN Global Compact nám pomáhá se 
zaměřovat na oblasti, které jsou pro nás a naše zájmové strany důležité, 
například snížení vlivu na životní prostředí, bezpečná pracoviště, 
respektování lidských práv a zdravé obchodní principy. 

Lidé a společnost 

RESPEKTOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV 
 ■ Se všemi zaměstnanci jednáme spravedlně, důstojně a s respektem.  
 ■ Nikoho nediskriminujeme z důvodu náboženství, pohlaví, věku, snížené funkčnosti, sexuální orientace, 

národnosti, politických názorů, sociálního nebo etnického původu.  
 ■ Podporujeme a rozvíjíme rozmanitost.  
 ■ Nešikanujeme, nevyhrožujeme a nediskriminujeme. 
 ■ Respektujeme právo všech zaměstnanců se organizovat.
 ■ Neakceptujeme práci dětí, ilegální práci nebo nucenou práci. Máme nulovou toleranci ke všem typům 

obchodování s lidmi, včetně prostituce a jiného obchodování se sexem.  

DOBRÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 
 ■ Naše činnost musí být vykonávána tak, že zákony v oblasti pracovního prostředí jsou plněny s dobrým 

předstihem. 
 ■ Máme nulovou vizi, co se týče pracovních nehod a nekompromisujeme se zdravím a bezpečností na 

pracovišti.
 ■ Preventivně a systematicky pracujeme na vytvoření dobrého a bezpečného pracovního prostředí.
 ■ Zaměstnancům poskytujeme možnost rozvíjet svoje profesionální znalosti a dovednosti. 

JASNÁ SPOLEČENSKÁ ANGAŽOVANOST
 ■ Kde je to možné, angažujeme se společensky tam, kde má Beijer Alma svou činnost. Snažíme se zaměst

návat a rozvíjet místní zaměstnance a vedoucí pracovníky. 
 ■ Upřednostňujeme podporu a sponzorování a spolupráci s organizacemi, které sdílí naše hodnoty a 

které pomáhají společnosti, kde máme činnost. 
 ■ Účastníme se spolupráce a projektů se školami, univerzitami, výzkumnými ústavy a průmyslovými 

kontakty.
 ■ V politických otázkách zaujímáme neutrální postoj. Jméno podniku Beijer Alma ani jeho ekonomické 

zdroje se nesmí používat v politických souvislostech. 



Tím, že pracujeme systematicky a cílevědomě s otázkami životního 
prostředí vytváříme obchodní přínos a užitek pro životní prostředí.  

Životní prostředí

PREVENTIVNÍ PŮSOBENÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 ■ Naše činnost se musí vykonávat tak, abychom dodržovali legislativu v oblasti životního prostředí s 

předstihem. 
 ■ Musíme mít dobrý předstih co se týče nové legislativy a včas zachytit požadavky a přání zákazníků 

a ostatních zájmových stran.  
 ■ Pracujeme preventivně a s dlouhodobými cíli, abychom snížili ovlivňování životního prostředí. 

Princip opatrnosti je rozhodující při této práci. 
 ■ Usilujeme o snížení emisí plynů ovlivňujících životní prostředí. Pomocí pravidelných analýz vyhod-

nocujeme, jak klimatické změny ovlivňují naši činnost.
 ■ Používáme vodu, energii, materiály a jiné přírodní zdroje efektivně a dobře s nimi hospodaříme a 

zaměřujeme se na udržitelný rozvoj.  
 ■ Při nakupování surovin, chemických produktů, obalů a distribuce bereme ohled na environmentál-

ní a zdravotní aspekty.
 ■ Jsme stále připraveni pro krizové situace, protože systematicky identifikujeme a vyhodnocujeme 

rizika nehod, požáru a nekontrolovaného vypuštění škodlivin do životního prostředí. 
 ■ Poskytujeme transparentní, pravidelné a věcné informace o naší práci na udržitelnosti.
 ■ Systematicky pracujeme s otázkami životního prostředí. Na těch odděleních, kde je to relevantní, se 

musí implementovat certifikovaný systém environmentálního řízení podniku ISO 14001.
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Obchodní etika

DOBRÁ OBCHODNÍ ETIKA
 ■ V naší vlastní činnosti klademe důraz na čestnost a poctivost a očekáváme totéž od našich obchodních 

partnerů. 
 ■ Úplatky jsou zakázané. Všechny formy kompenzace agentům, dodavatelům a jiným obchodním partne

rům se smí vztahovat pouze na samotné výrobky a služby. 
 ■ Dary a jiné výhody mohou být součástí očekávané pohostinnosti, ale nesmí překročit místní zvyky a musí 

být v souhlasu s místními zákony.
 ■ Všechny jednotky a zaměstnanci koncernu musí dodržovat zákony o konkurenci.  
 ■ Všichni zaměstnanci se musí vyhýbat konfliktu zájmů mezi osobními finančními otázkami a obchodní 

činností podniku
 ■ Všechny obchodní transakce podniku koncernu musí být zřetelné v účetnictví podniku, které musí být 

prováděno podle pravidel koncernu a v souladu s mezinárodními normami účetnictví.  
 ■ Zabezpečíme, že zaměstnanci – bez rizika osobních následků – mohou upozornit na závažné nesrovna

losti, tak zvaný whistleblowing.
 ■ Uplatňujeme zdravé obchodní principy a naše reklama a marketing bude zodpovědná a věcná. 
 ■ Respektujeme právo na vlastnictví a právo na imateriální majetek.  

ZODPOVĚDNOST VŮČI AKCIONÁŘŮM 
Chráníme investice akcionářů a usilujeme o konkurenceschopné výnosy, které se stále zvyšují. Naše řízení 
podniku musí vytvořit předpoklady pro aktivní a zodpovědné vlastnictví, dobře vyvážené rozdělení zodpo
vědnosti mezi valným shromážděním, správní radou, ředitelem a auditorem a otevřenost a transparent
nost vůči všem zájmovým stranám. Vztah mezi firmou Beijer Alma a akcionáři se musí zakládat na těchto 
principech: 

 ■ Když se rozhoduje o závažných strategiích a alternativách postupu, vždy se musí brát ohled na výnosy z 
investic akcionářů.

 ■ Informujeme akcionáře o činnosti koncernu, hospodářském výsledku, rizikách a strategiích.  Toto je pro
váděno podle pravidel na burzách, na kterých jsou akcie Beijer Alma registrovány. 

 ■ Informace, které jsou důležité pro naše zájmové strany musí být poskytnuty co nejrychleji, jak to jen okol
nosti umožňují.  

PROMYŠLENÁ KOMUNIKACE 
 ■ Naše komunikace musí být přímá a upřímná a musí splňovat platnou legislativu, pravidla a normy. Musí

me být otevření a korektní v rámci zachování obchodního tajemství.  
 ■ Udržujeme blízké vztahy s našimi zájmovými stranami a komunikace se zakládá na pravidelných kontak

tech, jasnosti a dobré obchodní etice.
 ■ Respektujeme právo všech zaměstnanců se vyjádřit o vztazích, které se jich osobně týkají. V otázkách, 

které se týkají činnosti podniku Beijer Alma, se mají právo jménem podniku vyjádřit pouze reprezentanti 
daného podnikového vedení. Dotazy na činnost podniku Beijer Alma musí být proto odkázány na místní 
podnikové vedení, vedení dceřinných podniků nebo vedení koncernu. Všechny externí informace, které 
mohou ovlivnit kurz akcie musí být poskytovány správní radou, ředitelem koncernu nebo hlavním finanč
ním ředitelem.  

9



10



Udržitelný řetězec hodnot

OBCHODNÍ PARTNEŘI
 ■ Ceníme si spolupráce s našimi obchodními partnery, například dodavateli, poddodavateli, spolupracují

cími partnery, agenty a distributory. 
 ■ Očekáváme, že naši obchodní partneři dodržují sociální, obchodně etické a ekologické principy našeho 

kodexu chování a mezinárodní směrnice, které podnik Bejer Alma podporuje. Očekáváme také, že 
uplatňují stejné požadavky a názory vůči svým vlastním obchodním partnerům. 

 ■ Chceme, aby naši obchodní partneři působili tak, aby jejich činnosti, výrobky a služby neovlivňovaly 
negativně životní prostředí, lidské zdraví a společnost.

 ■ Vyzýváme naše obchodní partnery, aby zavedli certifikované systémy řízení pro kvalitu, životní prostře
dí a pracovní prostředí. 

 ■ Pravidelně vyhodnocujeme výsledky našich obchodních partnerů v oblasti udržitelného rozvoje. Jestli
že nesplňují naše požadavky, může to znamenat, že budeme vyžadovat plán zlepšení nebo že ukončí
me naši spolupráci. 

 ■ Provádíme kontrolní procesy, abychom mohli zjistit, zda určité kovy (konfliktní suroviny) nemají svůj 
původ v oblastech ozbrojených konfliktů. 

SPRÁVNÁ KVALITA, BEZPEČNOST VÝROBKU A PŘIZPŮSOBENÍ ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 
 ■ Vždy musíme splňovat požadavky, potřeby a očekávání zákazníků tak, že dodáváme služby a výrobky 

správné kvality. 
 ■ Naše výrobky musí splňovat podle smlouvy dohodnuté, zákonné a zdravotní normy, co se týče použití.  
 ■ Informace o tom, jak se výrobky mají používat musí být vždy správné a jasné, například co se týče 

bezpečné instalace přizpůsobené životnímu prostředí, údržby, skladování a konečného naložení s odpa
dem.  

 ■ Bereme ohled na aspekty, které se týkají kvality a bezpečnosti našich výrobků a nabízíme výrobky a 
řešení, která přispívají k snížení negativního vlivu na životní prostředí.  

 ■ Pracujeme systematicky. V činnostech, kde je to relevantní, musíme pracovat podle certifikovaných 
systémů kvality řízení podle ISO 9001 – a/nebo podle specifických certifikačních systémů pro danou 
branži.

Proto, aby práce na udržitelném rozvoji byla úspěšná, spolupracujme 
s našimi obchodními partnery a klademe na ně požadavky. Splňujeme 
požadavky zákazníků na správnou kvalitu výrobků a služeb. 

011



Zodpovědné podnikání v každodenní činnosti

STRATEGIE POSKYTUJE SMĚR 
Kodex chování zachycuje základní hodnoty společnosti Beijer Alma. 
V otázkách týkajících se například životního prostředí, pracovního 
prostředí, kvality a komunikace vypracuje každý podnik koncernu 
své vlastní podrobné směrnice. Tyto směrnice se vytvářejí na zákla
dě rámcového systému řízení podniků. Úroveň ambicí se řídí tím, co 
je uvedeno v koncernovém kodexu chování.

ORGANIZACE A ZODPOVĚDNOST 
Ředitel koncernu má celkovou zodpovědnost za aplikaci zodpověd
ného podnikání. Současně musí koncern organizovat vzdělávání, 
šířit informace a provádět vyhodnocování, což zajistí, aby znalost 
kodexu chování byla dostatečně vysoká. V každodenní činnosti 
je zodpovědnost za implementaci kodexu delegována na ředitele 
koncernových podniků. Kodex bude zahrnut do interních vzděláva
cích programů podniků, jejichž samostatnou částí je vzdělávání o 
obchodní etice. Vedoucí pracovníci musí jednat tak, aby byli vzorem 
při uskutečňování směrnic v praxi. 

NEUSTÁLÉ VYLEPŠOVÁNÍ
Kodex chování se zakládá v podstatě na práci s neustálým vylepšo
váním. Pomocí systematické práce snížíme ovlivňování životního 
prostředí, zlepšíme pracovní prostředí a provedeme jiné procesy 
vylepšování. Preventivní opatření a princip opatrnosti jsou pro nás 
důležité.   

NULOVÁ TOLERANCE
V některých oblastech kodexu máme nulovou toleranci proti poru
šení. Týká se to především toho, jak dodržujeme zákony, realizace 
lidských práv a otázek týkajících se podplácení, korupce a zákonů o 
konkurenci.

SYSTÉM ŘÍZENÍ
Systém environmentálního řízení (ISO 14001) a řízení kvality (ISO 
9001) musí být zaveden ve všech výrobních jednotkách a v jiných 
činnostech, kde je motivované, aby se tyto certifikované systémy 
řízení používaly. V jednotkách s několika zaměstnanci není nutné 
mít externí certifikaci.  

KONTROLA A ZPRÁVY 
Pravidelně vyhodnocujeme práci s udržitelným rozvojem a s zodpo
vědným podnikáním v našich podnicích. Vyhodnocení se provádí 
prostřednictvím každoročního dotazníku, feedbacku a formálních 
revizí. Výsledky koncernu jsou prezentovány ve zprávě o udrži
telnosti, která je součástí výroční zprávy. Při vypracování těchto 
zpráv splňujeme mezinárodní směrnice a povinné zákony týkající 
se zpráv velkých podniků v oblasti udržitelnosti.  Splňujeme také 
požadavky na pravidelné zprávy o činnosti a výsledcích kladené 
iniciativou OSN Global Compact.

ŘÍZENÍ ČINNOSTI
Cestu pro vytváření hodnot razí efektivní řízení činnosti, dlouho
dobé vlastnictví a zodpovědné podnikání. Toto vytváření hodnot se 
zakládá na tom, že dodáváme výrobky a služby, které mají vysokou 
hodnotu pro zákazníky, což znamená, že vylepšují, efektivizují, 
posilují, poskytují úspory nebo jiným způsobem rozvíjí činnost zá
kazníka. Když naše podniky dodávají takové hodnoty pro zákazníky, 
mohou zvýšit marže svých výrobků a služeb, což zvyšuje rentabi
litu, a tak i hodnotu podniků a koncernu. Takto se vytváří zvýšená 
hodnota pro akcionáře Beijer Alma.  

Efektivní řízení se zakládá na zodpovědnosti, otevřenosti, etickém 
chování, respektování činností našich zájmových stran a platných 
zákonů. Naše instrumenty při rozhodování se zakládají tom, že:  

 ■ Ekonomické zdroje, přírodní zdroje a lidské zdroje jsou používány 
efektivním způsobem.  

 ■ Bezpečnost a zdraví jsou jasnou prioritou.
 ■ Usilujeme o podnikovou kulturu, která realizuje a podporuje 

zodpovědnost za životní prostředí a sociální zodpovědnost. 
 ■ Udržujeme rovnováhu naší dlouhodobé strategie ve vztahu k 

požadavkům a názorům společnosti a jiných zájmových stran. 
 ■ Komunikujeme s našimi zájmovými stranami, co se týče udržitel

ného rozvoje a nasloucháme jejich názorům.

12

PRÁCE NA UDRŽITELNOSTI V PRAXI  
Strategie, cíle a vyhodnocování práce na uržitelnosti je vedena 
vedením podniku Beijer Alma a skupinou ředitelů a zodpovědných 
pracovníků za uržitelnost podniků Lesjöfors a Beijer Tech. Tuto práci 
koordinuje náš vedoucí pracovník pro udržitelnost Anna Haesert, 
která má zodpovědnost za strategickou práci koncernu na udrži-
telnosti a podporuje a koordinuje zásahy, které jsou prováděny v 
podnicích koncernu. 



Služba pro interní oznamování nekalých praktik

Atmosféra v podniku Beijer Alma musí být transparentní a úroveň obchodní etiky vysoká. S tímto souvisí, 
že chceme v ranném stadiu zachytit eventuální zneužívání. Proto máme postup pro oznamování nekalých 
praktik, kde je možné oznámit podezřelé nekalosti. Používá se, jestliže zaměstnanec nebo jiná osoba objeví 
chování, které by mohlo být neetické nebo protizákonné. 

EXTERNÍ ZPRACOVÁNÍ
Abychom zajistili anonymitu, náš kanál oznamování nekalých praktik je zpracováván externím podnikem 
a oznámení a následný dialog jsou zakryptované a chráněné heslem. Doufáme, že naši zaměstnanci a jiné 
zájmové strany se cítí bezpečni navázat přímý kontakt, jestliže mají dotazy nebo podezření.  

PROSTŘEDNICTVÍM WEBU 
Služba oznamování je přístupná na následující webové adrese: beijeralma.whistlelink.com, ale je možné 
se s ní spojit i prostřednictvím linku na webových stránkách Beijer Alma. Oznamovatel vyplní formulář a 
pošle zprávu. Externí podnik pak posoudí, zda je vhodné se zprávou naložit v rámci kanálu pro oznamování 
nesrovnalostí a pošle oznamovateli odpověď.  
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.Slovník pojmů

GLOBAL COMPACT OSN: Iniciativa Global Compact byla uvedena v souvislosti s World Economic Forum v 
Davosu roku 1999. Cílem iniciativy Global Compact je přimět podniky, aby převzali aktivní zodpovědnost 
za realizaci deseti mezinárodně uznaných principů ve čtyřech oblastech: lidská práva, pracovní právo, 
životní prostředí a boj proti korupci. Podnik Beijer Alma se připojil k iniciativě Global Compact roku 2015.

KLIMATICKÉ ZMĚNY: V kodexu chování máme na mysli klimatické změny, které jsou způsobeny emisemi 
skleníkových plynů z použití energie firmou Beijer Alma. Toto zahrnuje například vytápění budov, dopra
vu a nakoupenou energii. 

KODEX CHOVÁNÍ: Kodex chování jsou dobrovolné směrnice pro to, jak podnik nebo organizace bude prová
dět svoji činnost eticky, sociálně a pro životní prostředí správným způsobem. Kodex chování Beijer Alma 
se zakládá například na základních smlouvách o pracovním právu ILO (Orgán OSN pro pracovní právo), 
na Deklaraci OSN o lidských právech, Dohodě o právech dítěte a deseti principech iniciativy OSN Global 
Compact. Nechali jsme se také inspirovat normami ISO 26000 o sociální zodpovědnosti.

PRINCIP OPATRNOSTI: Princip opatrnosti znamená, že – v situacích, kdy máme podezření na rizika pro život
ní prostředí nebo zdraví, ale nemáme dostatečné znalosti o těchto rizikách – nečekáme a rozhodneme o 
vhodném ochranném zásahu.  

SLUŽBA OZNAMOVÁNÍ NEGATIVNÍCH PRAKTIK: Služba, která usnadňuje zaměstnancům, aby mohli oznámit 
a upozornit na nesrovnalosti v podnikové praxi. Služba se používá, jestliže se jedná o závažné prohřeš
ky a v případě, kdy se zaměstnanci domnívají, že na ně nemohou upozornit přímo prostřednictvím své 
 organizace.  

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO ŘÍZENÍ: Systém environmentálního řízení má za účel realizovat stategii pod
niku pro životní prostředí a postarat se o environmentální aspekty. Cílem je snížit negativní vliv na životní 
prostředí cestou stálého vylepšování. V rámci Beijer Alma se používá ISO 14001, mezinárodní norma pro 
environmentální řízení.  

SYSTÉM KVALITY: ISO 9001 se zakládá na několika základních principech a používají jej milióny organi
zací na celém světě. Norma znamená, že organizace musí vycházet z potřeb zákazníka a přizpůsobit své 
interní pracovní postupy a snížit náklady. Jestliže organizace splňuje všechny požadavky, může získat 
certifikaci. Mnoho podniků v rámci koncernu Beijer Alma je certifikováno podle ISO 9001.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ: Udržitelný rozvoj je možné chápat jako rovnováhu mezi financemi, sociálními faktory 
a životním prostředím. Udržitelný rozvoj znamená uspokojení dnešních potřeb, aniž bychom hazardovali 
s možnostmi budoucích generací uspokojit své potřeby. 




