Etický kodex dodavatele společnosti Amgen

ETICKÝ KODEX DODAVATELE
SPOLEČNOSTI AMGEN

Společnost Amgen chápe, že je privilegiem být jedním
z největších inovátorů na světě zaměřených na
poskytování služeb pacientům s vážnými onemocněními
– toto privilegium však není něčím, co by si společnost
Amgen vydobyla sama. Bylo možné ho získat jen díky
pomoci dalších osob a organizací, které společnost
Amgen angažuje a které sdílejí její závazek jednat eticky,
sociálně a ekologicky odpovědným způsobem.
S cílem hlásit se ke standardům, s nimiž společnost
Amgen poměřuje jak sebe, tak své dodavatele a tyto
standardy posilovat, vytvořila společnost Amgen tento
Etický kodex pro dodavatele. Kodex je odrazem jejího
odhodlání „dělat správnou věc“ a projevem hodnot
společnosti Amgen – jednat eticky, důvěřovat,
respektovat jeden druhého, zajišťovat kvalitu a pracovat
na vědecky podloženém základě. Základem tohoto
přesvědčení je očekávání, že naši dodavatelé budou
pracovat minimálně v plném souladu se všemi platnými
zákony, pravidly a předpisy. Aniž by byla omezena
obecnost výše uvedených nebo jiných požadavků v
dohodách se společností Amgen, společnost Amgen
očekává, že každý z jejích dodavatelů bude jednat eticky
a v souladu s tímto Etickým kodexem, který stanoví
základní zásady pro dodavatele, jejichž služeb společnost
Amgen využívá. Zásady uvedené v Etickém kodexu pro
dodavatele je nutné zohledňovat při samotném výběru
dodavatele i po celou dobu trvání obchodního vztahu.

Společnost Amgen očekává, že její dodavatelé budou
striktně dodržovat etické zásady v oblasti práce, ochrany
zdraví a bezpečnosti, životního prostředí, systémů řízení a
transparentnosti dodávek. Dále společnost Amgen
očekává, že její dodavatelé sami rozhodnou, jak splní,
prokáží a integrují do svého chování soulad se všemi
platnými zákony, pravidly, předpisy a zásadami Etického
kodexu pro dodavatele. Aby společnost Amgen byla
nadále schopna sloužit pacientům, očekává, že dodavatelé
budou principy Etického kodexu uplatňovat v neustálé
snaze zlepšovat se a průběžně zvyšovat svou výkonnost.
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ETICKÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY

KAPITOLA 1:

Společnost Amgen očekává, že její dodavatelé budou podnikat
eticky a s integritou. Tuto zásadu podporují následující prvky:

Integrita podnikání a spravedlivá

Rozpoznávání a hlášení obav

hospodářská soutěž

Všichni pracovníci by měli být podporováni, aby na
pracovišti hlásili případné obavy nebo nezákonnou
činnost, aniž by jim hrozila odveta, zastrašování nebo
obtěžování. Dodavatelé jsou povinni hlášení prošetřit a
v případě potřeby přijmout opatření k nápravě.

Korupce, vydírání a zpronevěra jsou zakázány.
Dodavatelé nesmějí vyplácet ani přijímat úplatky ani se
podílet na jiných nezákonných pobídkách v podnikání či
ve vztazích se státními orgány a nesmějí jednat v
rozporu se Zákonem o zahraničních korupčních
praktikách z roku 1977, v platném znění, 15 U.S.C. §§
78dd-1. Dodavatelé budou podnikat v souladu se
spravedlivou a silnou konkurencí a v souladu se všemi
platnými antimonopolními zákony. Dodavatelé budou
uplatňovat poctivé obchodní praktiky včetně přesné a
pravdivé reklamy. Dodavatelé nesmějí používat naše
jméno (nebo jméno našich přidružených společností
nebo produktů) k propagaci, nebo reklamě bez našeho
předchozího písemného souhlasu.

Péče o blaho zvířat
Se zvířaty se musí zacházet humánně a minimalizovat
jejich bolest a stres. Testy na zvířatech je nutné
provádět na co nejmenším počtu zvířat a způsobem,
který minimalizuje jejich utrpení. Všude tam, kde je to
vědecky validní a přijatelné pro regulátory, je nutné
využívat alternativní postupy.

Přesné finanční a obchodní záznamy
Dodavatelé jsou povinni vést veškeré finanční knihy a
záznamy v souladu s obecně uznávanými účetními
zásadami. Obchodní záznamy musejí být přesné ve všech
významných ohledech. Obchodní a finanční záznamy
musejí být čitelné, transparentní a musejí odrážet skutečné
transakce a platby.

Kvalita produktů
Dodavatelé, kteří se podílejí se na dodávkách, výrobě,
balení, testování, skladování, nebo distribuci materiálů a
výrobků jménem společnosti Amgen, jsou povinni zajistit
dodržování příslušných požadavků na jakost a správnou
výrobní praxi a správnou laboratorní praxi na trzích, na
nichž jsou výrobky registrovány a distribuovány.

Rozmanitost dodavatelů
Dodavatelé mají v souvislosti s dodáváním užitečných
produktů a služeb společnosti Amgen za
konkurenceschopné ceny identifikovat a poskytovat
příležitosti malým a různorodým podnikům.
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ETICKÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY

KAPITOLA 1:

Klinické hodnocení
Pokud se dodavatelé účastní klinických zkoušek jménem
společnosti Amgen, jsou povinni tato klinická hodnocení
provádět v souladu s globálními standardy správné
klinické praxe, příslušnými místními regulačními
požadavky a v souladu s etickými zásadami vyplývajícími
z Helsinské deklarace.

Ochrana údajů
Dodavatelé jsou povinni chránit veškeré důvěrné
informace, včetně osobních údajů zveřejněných nebo
získaných od společnosti Amgen nebo jejím jménem, a
přijmou veškerá nezbytná technická, procesní i
administrativní opatření, aby zabránili jejich
neoprávněnému sdělení, zneužití, krádeži, podvodům,
neoprávněnému přístupu, sdělení nebo pozměnění,
včetně neoprávněného sdělení a zveřejnění informací
získaných od společnosti Amgen nebo jejím jménem.

Střet zájmů
Dodavatelé jsou povinni vyhýbat se skutečnému střetu
zájmů a minimalizovat možnost nebo dojem vniku
střetu zájmů. Abyste předešli skutečným konfliktům a
minimalizovali možnost nebo dojem vzniku střetu
zájmů, nenabízejte našim zaměstnancům žádné
peníze, půjčky, úvěry nebo slevy, dárky, zábavu,
laskavosti, produkty ani služby. Dodavatelé jsou
povinni respektovat práva duševního vlastnictví
společnosti Amgen.

Dodržování obchodních předpisů
Dodavatelé jsou povinni dodržovat všechny příslušné
dovozní a vývozní kontroly, sankce a další zákony,
předpisy a pravidla týkající se dodržování obchodních
předpisů Spojených států a všech zemí, v nichž k
těmto transakcím dochází.

Jakýkoli nedovolený přístup, použití, sdělení nebo ztrátu
(včetně krádeže) důvěrných nebo jiných informací
společnosti Amgen je nutné neprodleně hlásit na Horkou
linku společnosti Amgen pro obchodní jednání.
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PRÁCE A LIDSKÁ PRÁVA

KAPITOLA 2:

Dodavatelé jsou povinni dodržovat lidská práva svých pracovníků a
jednat s nimi důstojně a s úctou. Dodavatelé podporují ochranu
mezinárodně vyhlášených lidských práv a zajistí, aby se nepodíleli na
porušování lidských práv. Tuto zásadu podporují následující prvky:

Svobodná volba zaměstnání
Dodavatelé nesmějí používat nucenou práci, práci
sloužící k umořování dluhu, nedobrovolnou, otrockou
nebo nevolnickou práci, nebo nedobrovolnou práci ve
vězení.

Dětská práce a mladiství pracovníci
Dodavatelé nesmějí používat dětskou práci.
Zaměstnávání mladistvých pracovníků ve věku do 18
let je dovoleno pouze v případech, kdy práce není
nebezpečná a pokud již mladiství pracovníci dosáhli
zákonného věku dané země pro nástup do zaměstnání
nebo věku stanoveného pro dokončení povinného
vzdělání.

Zákaz diskriminace
Dodavatelé podniknou vhodné kroky k tomu, aby
podpořili závazek společnosti Amgen bojovat proti
diskriminaci a za rovné pracovní příležitosti, včetně
programů k implementaci Politiky afirmativní akce
společnosti Amgen, která je k dispozici k přečtení.

Dodavatelé zajistí pracoviště, na němž nebude docházet
k obtěžování a diskriminaci a které bude splňovat
všechny platné zákony a předpisy. Dodavatelé nesmějí
diskriminovat z důvodů jako je rasa, barva pleti, věk,
pohlaví (včetně těhotenství, porodu nebo souvisejících
zdravotních obtíží),sexuální orientace, genderová
identita, národnostní původ, tělesné nebo duševní
postižení, genetická informace, náboženství, politická
příslušnost, členství v odborech nebo veteránský či
rodinný stav.

Mzda, benefity a pracovní doba

Spravedlivé zacházení

Svoboda sdružování

Dodavatelé zajistí pracoviště, na němž nebude skutečně
docházet ani nebude existovat hrozba tvrdého a
nelidského zacházení, včetně jakéhokoli sexuálního
nebo jiného obtěžování, sexuálního zneužívání,
tělesných trestů, duševního nebo fyzického nátlaku
nebo verbálního zneužívání pracovníků.

Dodavatelé jsou povinni platit pracovníkům v souladu s
platnými právními předpisy o mzdě, včetně minimální
mzdy, přesčasových hodin a povinných benefitů.
Dodavatelé včas sdělují pracovníkům, na jakém základě
jsou odměňováni. Od dodavatelů se rovněž očekává, že
pracovníkům sdělí případnou potřebu práce přesčas a
informují je o mzdě, která se za tuto práci přesčas vyplácí.

Podporuje se otevřená komunikace a přímé zapojení
zaměstnanců do řešení problémů na pracovišti a otázek
odměňování. Dodavatelé respektují práva pracovníků
zakotvená v místních právních předpisech svobodně se
sdružovat, vstupovat nebo nevstupovat do odborové
organizace, usilovat o zastoupení a připojit se k podnikové
radě. Pracovníci musejí mít možnost otevřeně komunikovat
s vedením o pracovních podmínkách bez odvetných
opatření, hrozby odvetných opatření, zastrašování nebo
obtěžování.
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OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

KAPITOLA 3:

Dodavatelé zajistí bezpečné a zdravé pracovní prostředí a služební
ubytování, pokud ho poskytují. Tuto zásadu podporují následující prvky:

Ochrana a bezpečnost pracovníků
Na pracovišti i ve všech ubytovacích zařízeních
zajišťovaných společností je dodavatel povinen
chránit pracovníky před nadměrnou expozicí
chemickým, biologickým, fyzickým rizikům a fyzicky
náročným úkolům.

Bezpečnost procesů
Dodavatelé jsou povinni předcházet anebo zmírňovat
dopad incidentů spojených s provozem a procesy,
které by mohly mít katastrofální dopad na osoby nebo
životní prostředí, a to na pracovišti i mimo něj.
Aktivity dodavatelů v tomto směru musejí být úměrné

Informace o rizicích

Bezpečnostní informace týkající se nebezpečných
materiálů – včetně farmaceutických sloučenin a
farmaceutických meziproduktů – musejí být k dispozici
pro vzdělávání, odbornou přípravu a ochranu pracovníků
před riziky.

rizikům spojeným s možným dopadem.
Dodavatelé postupují v souladu se všemi platnými
zdravotními a bezpečnostními předpisy a zajistí, aby
byly zavedeny systémy řízení bezpečnosti, které
zabraňují pracovním úrazům.

Příprava a reakce na nenadálé události
Dodavatelé jsou povinni identifikovat a posoudit
mimořádné situace na pracovišti a ve všech
ubytovacích zařízeních, která poskytuje společnost, a
minimalizovat jejich dopad zaváděním plánů a
postupů reakce na nenadálé situace. Dodavatelé tyto
plány a postupy jednou ročně (nebo častěji, je-li to
nutné) přezkoumávají a podle potřeby aktualizují.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KAPITOLA 4:

Dodavatelé jsou povinni postupovat způsobem šetrným k životnímu
prostředí a efektivně tak, aby se minimalizovaly nepříznivé dopady na
životní prostředí. Dodavatelům se doporučuje, aby chránili přírodní
zdroje, zapojili se do programů opětovného využití a recyklace a pokud
možno se vyhýbali používání nebezpečných materiálů. Tuto zásadu
podporují následující prvky:

Environmentální povolení
Dodavatelé jsou povinni dodržovat všechny platné
předpisy, zákony, kodexy a další požadavky státních
orgánů a povolení v oblasti životního prostředí. Dodavatelé
si zajistí všechna požadovaná environmentální povolení,
licence, registrace informací a omezení a jsou povinni
dodržovat všechny provozní a ohlašovací požadavky s nimi
související.

Odpady a emise
Dodavatelé zajistí bezpečnou manipulaci, pohyb,
skladování, recyklaci, opětovné využití nebo nakládání s
odpady, emisemi do ovzduší a vypouštěním odpadních
vod. Před vypuštěním jakéhokoli odpadu, odpadní vody
nebo emisí do životního prostředí musí dodavatelé náležitě
řídit, kontrolovat a ošetřit veškeré potenciální nepříznivé
dopady na zdraví lidí nebo na životní prostředí.

Úniky a vypouštění

Dodavatelé jsou povinni předcházet a minimalizovat
náhodné úniky či vypouštění látek do prostředí.

Udržitelnost
Dodavatelé snižují svou stopu na životním prostředí
minimalizací užívání přírodních zdrojů a dopadu
své činnosti na životní prostředí.

Konfliktní minerály
„Konfliktními minerály“ se rozumí columbit-tantal (tantal),
kasiterit (cín), zlato, wolframit (wolfram) nebo jejich
deriváty. Společnost Amgen přijala politiku v oblasti
nerostných surovin, která stanoví její cíle v oblasti
nerostných surovin v jejím dodavatelském řetězci. Aby tuto
politiku podpořili, jsou dodavatelé povinni společnost
Amgen neprodleně informovat, pokud produkty nebo
materiály, které dodávají společnosti Amgen, obsahují
konfliktní minerály. Bez ohledu na to, zda společnost
Amgen obdrží oznámení od dodavatele, může požadovat,
aby někteří dodavatelé přijali některé nebo všechny z
následujících kroků:
• zavázali se k identifikaci, omezení a konečnému

vyloučení použití konfliktních minerálů, pomocí nichž jsou
přímo nebo nepřímo financovány nebo které využívají
ozbrojené skupiny v Demokratické republice Kongo nebo
v okolních zemích;
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

KAPITOLA 4:

•

spolupracovali se svými vlastními dodavateli a
dodavatelským řetězcem a postupovali s náležitou péčí,
aby určili zdroj a řetězec držby konfliktních minerálů
obsažených ve výrobcích nebo materiálech dodávaných
společnosti Amgen;

•

zavedli své vlastní politiky, rámce řádné kontroly a
systémy řízení pro dohledatelnost konfliktních
minerálů v souladu s Pokyny pro náležitou péči o
odpovědné dodavatelské řetězce minerálů z oblastí
zasažených konflikty a z vysoce rizikových oblastí
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a
sdělovat svým dodavatelům, že se totéž očekává od
nich;

•

spolupracovali se společností Amgen v jejím úsilí o
dodržování všech příslušných výkazních požadavků
(mimo jiné včetně pravidla pro zveřejňování informací o
konfliktních minerálech SEC ), včetně včasných
odpovědí na dotazy společnosti Amgen týkající se
původu a řetězce držby konfliktních minerálů ve
výrobcích nebo materiálech dodávaných společnosti
Amgen (včetně tavírny, země původu, umístění a
statusu dolů) a na požádání zajistili dostatečné ověření
těchto informací.

1

Vyhlášeném v 17 CFR 240.13p-1
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KAPITOLA 5:

TRANSPARENTNOST SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ A DODÁVEK

Dodavatelé umožní trvalé zlepšování a dodržování očekávání
tohoto Etického kodexu. Tuto zásadu podporují následující prvky:

Závazek a odpovědnost

Dokumentace

Trvalé zlepšování

Dodavatelé prokáží svůj závazek dodržovat zásady
obsažené v tomto dokumentu vyčleněním příslušných

Dodavatelé vedou dokumentaci nezbytnou k prokázání
souladu s těmito očekáváními a dodržování platných
zákonů, předpisů, norem a požadavků společnosti

Očekává se, že se dodavatelé budou neustále
zlepšovat, a to pomocí nastavení výkonnostních cílů,
prováděním plánů implementace a přijímáním
nezbytných opatření k nápravě nedostatků zjištěných
interním nebo externím hodnocením, inspekcemi nebo

prostředků na tuto oblast.

Amgen.

Hodnocení a řízení rizik
Dodavatelé identifikují, hodnotí a řídí rizika ve všech

Vzdělávání a kompetence

oblastech.

Dodavatelé jsou povinni své pracovníky vzdělávat tak,
aby dosáhli přiměřené úrovně znalostí, dovedností a
schopností řídit a řešit očekávání uvedená v tomto

Správa důvěrných informací
Dodavatelé jsou povinni chránit důvěrné informace,
včetně osobních údajů, a využívat je pouze
dovoleným způsobem, aby tak zajistili ochranu práv v
zájmů společnosti Amgen i osob, které své informace
společnosti Amgen svěřily.

dokumentu.

Kontinuita podnikání
Dodavatelé jsou povinni vytvořit a implementovat
příslušné plány kontinuity podnikání pro všechny
operace, které podporují podnikání společnosti Amgen.

kontrolami vedení.

Právní požadavky a požadavky zákazníků
Dodavatelé jsou povinni identifikovat a dodržovat
platné zákony, předpisy, normy a příslušné požadavky
zákazníků, včetně dodržování platných zákonů a
předpisů zakazujících použití nucené práce, práce
sloužící k umořování dluhu, dětské, nedobrovolné,
otrocké nebo nevolnické práce, nebo nedobrovolné
práce ve vězení. Máme právo provádět audity našich
klíčových dodavatelů materiálů používaných v našich
výrobcích a provádět sami nebo s využitím třetích stran
audity dodavatelů, abychom posoudili, zda splňují toto
očekávání.
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KAPITOLA 5:

Zjistíme-li, že dodavatel toto očekávání nesplnil, můžeme
přijmout kroky ve vztahu k dodavateli, mimo jiné
požadovat přijetí opatření k nápravě nebo zrušit
nedodané objednávky. Nepožadujeme nezávislé
osvědčení o souladu, ale obvykle máme právo vyžádat si
doklady o splnění požadavků. Všichni pracovníci
společnosti Amgen projdou školením v oblasti compliance
a firma má globální politiku compliance, která vyžaduje,
aby její pracovníci dodržovali platné právní předpisy.
Každý pracovník společnosti Amgen, který se nebude
řídit naší politikou compliance, se vystavuje možnosti
disciplinárního postihu, včetně ukončení pracovního
poměru.

TRANSPARENTNOST SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ A DODÁVEK

Transparentní dodávky

Zabezpečení dodavatelského řetězce

Dodavatelé jsou povinni nás informovat o svém
dodavatelském řetězci. Podpoří tak dodržování výrobní
praxe společností Amgen, regulačních požadavků,
očekávání regulačních agentur, informačních povinností a

Společnost Amgen je členem programů pro zabezpečení
dodavatelského řetězce spravovaných celními orgány
Spojených států (Celní a obchodní partnerství pro boj
proti terorismu) a Evropské unie (Schválený
hospodářský subjekt). Tyto programy vyžadují, aby
společnost Amgen a její partneři v rámci dodavatelského
řetězce splňovali nebo překračovali přijatelné
bezpečnostní normy pro skladování, přepravu a náklad.
U partnerů v rámci dodavatelského řetězce je možné
provádět audity za účelem ověření bezpečnostního
profilu dodavatelského řetězce společnosti Amgen.

politik a další naše legitimní obchodní účely.

Přerušení dodávek
Dodavatelé jsou povinni informovat společnost Amgen o
finančních a ekonomických podmínkách, o změnách
dodávek a dalších významných podmínkách, které
ovlivňují nebo by mohly ovlivnit jejich schopnost dodávat
společnosti Amgen nebo by mohly mít vliv na probíhající
operace nebo provozní rozhodnutí společnosti Amgen.
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