TIFFANY & CO. KODEX CHOVÁNÍ DODAVATELE
Společnosti Tiffany & Co., Tiffany and Company a jejich dceřiné a přidružené společnosti (souhrnně „Tiffany & Co.“, „Tiffany“ nebo
„my“ / „naše“) jsou hrdé na svou pověst čestnosti, poctivosti a dokonalosti. Vedeme naše dodavatele ke stejným standardům, kterých se
sami držíme. Naši zákazníci a zainteresované strany nejsou o nic méně nároční.
Společnost Tiffany proto očekává a požaduje, aby její výrobky a služby byly nakupovány od dodavatelů, kteří sdílejí závazek společnosti
Tiffany a splňují určitá kritéria, pokud jde o lidská práva, spravedlivé a bezpečné pracovní postupy, ochranu životního prostředí a etické
podnikání.
Nejenže očekáváme, že naši dodavatelé budou provozovat činnost plně v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy, ale
očekáváme i to, že každý dodavatel půjde nad rámec dodržování právních předpisů a bude usilovat o splnění mezinárodně uznávaných
standardů pro pokrok v oblasti lidských práv, etiky podnikání a sociální a environmentální odpovědnosti. Dodavatelé se musí přizpůsobit
hlavním zásadám Organizace spojených národů v oblasti podnikání a lidských práv a svědomitě pracovat v jeho rámci.
POŽADAVKY PRO VŠECHNY DODAVATELE
Poctivé podnikání: Ve všech obchodních stycích je třeba dodržovat ty nejvyšší standardy poctivosti. Dodavatel musí podnikat etickým
způsobem a všechna obchodní jednání by měla být vedena transparentně a přesně se odrážet v obchodních knihách a záznamech
dodavatele. Dodavatel musí mít vlastní zásady, které popisují jeho závazek k poctivosti v podnikání a společenské odpovědnosti.
Dodržování právních předpisů: Dodavatel musí dodržovat všechny platné zákony a předpisy, které jsou v současnosti platné a jakmile
vstoupí v platnost. Dodavatel musí mít k dispozici systémy, které udržují povědomí o všech platných zákonech a předpisech, a zajistit
shodu se všemi platnými zákony a předpisy, mimo jiné včetně zákonů týkajících se práce, zdraví a bezpečnosti, lidských práv, ochrany
životního prostředí a korupce a úplatkářství. Tam, kde existují rozdíly nebo rozpory s tímto kodexem chování a místními právními
předpisy, by měl mít přednost vyšší standard.
Zákony proti korupci a úplatkářství: Dodavatel se nebude podílet na jakékoli formě korupčních praktik, včetně úplatkářství, vydírání,
zpronevěry nebo podvodu. Dodavatel prohlašuje a zaručuje, že nebude porušovat nebo nezpůsobí, že společnost Tiffany poruší jakékoli
platné právní předpisy týkající se boje proti korupci nebo úplatkářství (mimo jiné včetně zákona Spojených států o korupčních
praktikách). V souladu s tím dodavatel nebude platit, nabízet, slibovat nebo autorizovat platbu nebo převod čehokoli hodnotného, a to
přímo nebo nepřímo: (a) jakémukoli vládnímu úředníku nebo zaměstnanci (včetně zaměstnanců společností vlastněných nebo ovládaných
vládou nebo veřejných mezinárodních organizací) nebo jakékoli politické straně, představiteli strany nebo kandidátovi na veřejnou funkci
nebo (b) jakékoli jiné fyzické či právnické osobě, jestliže by tyto platby nebo převody představovaly porušení platných zákonů, včetně
zákona Spojených států o korupčních praktikách nebo jakýchkoli jiných platných právních předpisů týkající se boje proti korupci a
úplatkářství (souhrnně „právní předpisy týkající se boje proti korupci a úplatkářství“). Musí být zavedeny postupy pro sledování a
prosazování s cílem zajistit dodržování platných právních předpisů týkajících se boje proti korupci a úplatkářství.
Bezpečnost: Dodavatel je povinen zajistit bezpečnost a zabezpečení svých zaměstnanců, smluvních partnerů a návštěvníků. Dodavatel
posoudí bezpečnostní rizika a přijme opatření, které zabrání krádeži produktu nebo duševního vlastnictví, neoprávněnému přístupu k
osobním údajům zaměstnanců nebo zákazníků nebo jejich ztrátě, jakož i poškození nebo záměně produktů v areálu společnosti i mimo
něj nebo během tranzitu.
Dobrovolnost zaměstnání: Všichni zaměstnanci, dodavatelé a pracovníci dodavatele musí mít možnost svobodně opustit své
zaměstnání bez hrozby nebo nátlaku. V souladu s tím dodavatel nebude provozovat činnost pomocí nucených a nevolnických prací,
dlužního otroctví nebo vězeňských prací, ani používat jakékoliv praktiky k donucení jakékoli osoby pokračovat v zaměstnání, jako je
vyžadování toho, aby zaměstnanci platili provize za nábor, nebo zadržování cestovních dokladů.
Dětská práce: Dodavatel nesmí zaměstnávat děti. Pojmem dítě se rozumí jakákoli osoba mladší 15 let nebo mladší věku potřebného
pro dokončení povinné školní docházky nebo mladší minimálního věku pro zaměstnání v zemi podle toho, která věková varianta je

nejvyšší. Dodavatel musí získat přesnou dokumentaci o datu narození každé osoby zaměstnané dodavatelem a/nebo v provozovnách
dodavatele a uchovávat tuto dokumentaci v provozovně pro revize a kontroly.
Pracovní doba: Po zaměstnancích nesmí být vyžadováno pracovat více než 60 hodin týdně včetně přesčasů, kromě výjimečných
obchodních okolností, a to s jejich souhlasem. V zemích, kde maximální pracovní týden představuje nižší hodnotu, se použije tato
norma. Zaměstnanci obdrží alespoň jeden den volna po práci šest po sobě jdoucích dnů.
Mzdy a odměny: Dodavatel musí vyplácet mzdy a příplatky za práci přesčas minimálně tak, jak je požadováno platnými právními
předpisy. Dodavatel poskytne svým zaměstnancům srozumitelné výplatní pásky za každé výplatní období, tyto příkazy budou uvádět
počet dní nebo odpracovaných hodin, mzdu nebo úkolovou mzdu, a povahu případných srážek odebraných z platu.
Spravedlivé a rovné zacházení: Dodavatel nesmí používat tělesné tresty, pohrůžky násilím ani jiné formy psychického nebo fyzického
nátlaku. Nesmí docházet k sexuálnímu obtěžování zaměstnanců ani být dovoleno a zaměstnanci nesmí být diskriminováni z důvodu
rasy, náboženství, věku, národnosti, sexuální orientace, pohlaví, zdravotního postižení nebo jakéhokoli jiného možného zakázaného
důvodu nesouvisejícího se schopností zaměstnance vykonávat svou práci.
Svoboda sdružování: Pokud to povoluje zákon, musí dodavatel uznat a respektovat právo zaměstnanců na svobodu sdružování a
kolektivní vyjednávání. Ve všech případech musí mít zaměstnanci možnost svobodně vyjádřit oprávněné stížnosti a obavy
managementu dodavatele beze strachu z odplaty nebo trestu.
Práce doma: Dodavatel souhlasí s tím, že všechny práce, které mají být provedeny pro společnost Tiffany, budou vykonány v
provozovně dodavatele nebo na jiném místě schváleném společností Tiffany. Dodavatel musí zajistit, aby zaměstnanci nevykonávali
takovou práci v jakékoli provozovně nebo místě, které není schváleno společností Tiffany.
Subdodávky: Žádná práce nebo část práce na veškerém zboží a službách společnosti Tiffany nemůže být zadána subdodavateli bez
předchozího výslovného písemného svolení společnosti Tiffany a uznání tohoto kodexu a jeho dodržování subdodavatelem.
Zdraví a bezpečnost: Dodavatel musí zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí, které bude plně v souladu se všemi platnými zákony,
bezpečnostními předpisy a standardy v tomto odvětví. Dodavatel pravidelně vyhodnotí pracoviště s ohledem na nebezpečí a zavede
vhodné programy a technické kontroly pro minimalizaci rizika pracovních úrazů. Tato posouzení rizik zváží rizika spojená s činností a
výrobky dodavatele, které mohou zahrnovat, avšak nesmí být omezena na, kde je to relevantní: (a) použití strojů a mobilních zařízení; (b)
skladování a manipulaci s chemickými látkami, včetně čisticích prostředků; (c) vystavení nebezpečným výparům, poletavému prachu,
hluku a teplotním úrovním, nedostatečnému osvětlení a větrání; a/nebo opakující se vysilující činnosti; (d) přiměřenost a správu osobních
ochranných prostředků; a (e) detekci požáru a protipožární systémy, nouzové akční plány, školení a cvičení pro zasažené zaměstnance,
přístupnost a značení tras k východu, nouzové osvětlení a/nebo požární techniku. Musí být zavedeno vhodné školení, kontroly postupu a
řídicí systémy s cílem zajistit, aby prvky programu bezpečnosti práce efektivně potlačovaly všechna nebezpečí na pracovišti.
Dodavatelům se doporučuje určit člena(y) společnosti a/nebo výbor(y), které budou dohlížet na řízení programu pro bezpečnost, sledovat
jeho dodržování a v případě potřeby přijímat nápravná opatření.
Prostředí: Dodavatel musí splňovat nebo překračovat požadavky všech platných právních předpisů a směrnic o životním prostředí, a to
včetně nakládání s chemickými látkami a jiným nebezpečným odpadem. Dodavateli se doporučuje identifikovat environmentální
rizika, významný dopad na životní prostředí a příležitosti pro zlepšení vlivu na životní prostředí, včetně snižování odpadu, spotřeby
vody a spotřeby energie. Dodavateli se doporučuje provádět a pravidelně přezkoumávat kontroly ke zmírnění zjištěných
environmentálních rizik a minimalizaci dopadů na životní prostředí.
DALŠÍ POŽADAVKY NA DODAVATELE DRAHÝCH KAMENŮ, KOVŮ A HOTOVÝCH VÝROBKŮ
Záruka u diamantů: Dodavatel tímto souhlasí s tím, prohlašuje a zaručuje, že bude dodržovat všechny pokyny a uchovávat a
shromažďovat všechny potřebné záruky týkající se Kimberleyského systému certifikace a systému záruk. Dodavatel se dále zavazuje a
zaručuje, že veškeré diamanty vyfakturované Tiffany, ať už volné nebo v hotových výrobcích, byly zakoupené z legálních zdrojů a
jsou v souladu s protokolem záruky původu diamantů (a všemi příslušnými sankcemi z něj vyplývajícími) a v souladu s rezolucemi
Organizace spojených národů.
Konfliktní minerály (zlato, tantal, cín a wolfram): Dodavatel tímto souhlasí s tím, prohlašuje a zaručuje, že bude dodržovat a splňovat
požadavky programu dodržování předpisů o konfliktních minerálech společnosti Tiffany (dále jen „program“) podle pokynů
společnosti Tiffany na roční bázi nebo v jiných termínech dle žádosti společnosti Tiffany. Dodavatel společnost Tiffany neprodleně
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upozorní, pokud některé informace poskytnuté společnosti Tiffany týkající se programu vyžadují aktualizaci a/nebo se stanou
nepřesnými, a dodavatel poskytne tyto aktualizované informace společnosti Tiffany.
Barvené drahé kameny: Dodavatel prohlašuje a zaručuje, že vyvine přiměřenou náležitou péčí, aby zajistil, že všechny drahé kameny
dodané a/nebo prodávané společnosti Tiffany budou získány z nekonfliktních oblastí a těženy a zpracovávány způsobem, který
respektuje lidská a pracovní práva a nezpůsobuje škody na životním prostředí podle obecných standardů v tomto odvětví. Dodavatel je
povinen dodržovat všechny platné mezinárodní sankce, specifikace a omezení společnosti Tiffany vztahující se k získávání, obchodu a
prodeji drahých kamenů, a to bez ohledu na to, kde byly tyto kameny broušeny a odkud byly vyvezeny. Dodavatel poskytne úplné a
kompletní zveřejnění všech fyzických vlastností drahých kamenů (včetně detailních informací o úpravách nebo ozařování) v souladu s
vnitrostátními i mezinárodními právními předpisy a osvědčenými postupy v rámci tohoto odvětví. Dodavatel musí uchovávat veškerou
dokumentaci k podpoře prohlášení o původu drahých kamenů, mimo jiné včetně ověřitelných záruk vývozce, a to po dobu nejméně
pěti let ode dne, kdy je drahý kámen doručen společnosti Tiffany.
POUŽITÍ A DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
Očekávání společnosti Tiffany, jak jsou popsána ve výše uvedených požadavcích, musí být oznamována a splňována během celého
provozu dodavatele. V souladu s tím bude dodavatel sdílet tento kodex chování se svými zaměstnanci tím, že bude mít k dispozici pro
své zaměstnance jeho kopii v příslušném místním jazyce. Dále bude dodavatel sdílet tento kodex chování se svými subdodavateli a
vyžadovat, aby tito subdodavatelé uznali a zavedli tento kodex.
Společnosti Tiffany nebo jejím zástupcům musí být povolena návštěva provozovny dodavatele pro zajištění souladu s výše uvedenými
normami a musí mít otevřený a volný přístup ke komunikaci se všemi pracovníky zaměstnanými v provozovnách dodavatele bez
přítomnosti managementu provozovny, aniž by těmto zaměstnancům hrozila ztráta zaměstnání nebo odveta. Tyto návštěvy mohou být
plánované nebo neplánované.
Ačkoli chce společnost Tiffany spolupracovat se svými dodavateli za účelem dalšího zlepšení procesů výroby a dodávek zboží a
služeb, společnost Tiffany si přesto vyhrazuje právo zrušit všechny nevyřízené kupní smlouvy, pozastavit budoucí kupní smlouvy
nebo ukončit svůj vztah s jakýmkoli dodavatelem, pokud to okolnosti vyžadují.

Pro více informací o udržitelných postupech společnosti Tiffany prosím navštivte Tiffany.com/sustainability.
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