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Tyto standardy platí pro fyzické i právnické osoby, které naší společnosti poskytují služby, suroviny, léčivé látky, komponenty, hotové výrobky nebo jiné 
produkty (dále „dodavatelé“). 

DODRŽOVÁNÍ PLATNÝCH ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ 

 Dodavatelé musí dodržovat platné zákony, pravidla, předpisy a etické normy Spojených států a země působení. 

ZÁKAZ ÚPLATKŮ, POBÍDKOVÝCH A NEZÁKONNÝCH PLATEB A DALŠÍHO KORUPČNÍHO JEDNÁNÍ 

 Dodavatelé nesmějí přímo či nepřímo platit nebo poskytovat hodnotné dary státním úředníkům za těmito účely: 

 Získání či udržení zakázky nebo nezákonné ovlivnění rozhodnutí jakéhokoli státního zaměstnance, politické strany, kandidáta na politický úřad nebo 
pracovníka veřejné mezinárodní organizace; 

 Získání nepoctivých výhod; 

 Nelegální ovlivnění činů jakéhokoli zákazníka, firmy nebo jejího zástupce. 

 Dodavatelé jsou povinni vést přesné a záznamy odrážející provedené transakce a platby. 

 Baxter dodržuje místní obchodní a tržní zvyklosti a on ani dodavatel se nesmějí podílet na jakémkoli korupčním, neetickém nebo nezákonném jednání.  

 Dodavatelé nesmějí provozovat aktivity, které naše zásady zakazují. 

PŘESNOST OBCHODNÍ DOKUMENTACE 

 Všechny finanční knihy a záznamy musí odpovídat všeobecně uznávaným účetním zásadám. 

 Dokumentace dodavatele musí být ve přesná ve všech podstatných aspektech: 

 Dokumentace musí být čitelná, transparentní a odrážet skutečné transakce a platby. 

 Účetní položky je zakázáno zakrývat, nevykazovat a falšovat.  

 Záznamy musí být zpřístupněny společnosti Baxter v souladu s podmínkami smlouvy se společností. 

VZTAHY S LÉKAŘSKOU KOMUNITOU 

 Všichni dodavatelé, prodejci, distributoři, zástupci a další externisté musí při kontaktech se zdravotnickou komunitou (zdravotníci, zdravotnické 
organizace, pacienti a jejich organizace, regulační orgány a pojišťovny) realizovaných jménem naší společnosti dodržovat příslušné oborové a profesní 
kodexy chování (např. AdvaMed, MedTech a EFPIA). 

 Veškeré požitky poskytnuté členu zdravotnické komunity jménem naší společnosti musí být v souladu s příslušnými předpisy a oborovými normami země, 
v níž daný člen zdravotnické komunity sídlí nebo provozuje lékařskou praxi. Platby nebo jiné požitky nelze nikdy nabízet jako úplatek, odměnu, provizi 
nebo pobídku k nákupu. 

OCHRANA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE A ANTIMONOPOLNÍ PRAVIDLA 

 Dodavatelé musí dodržovat platné zákony a nařízení ohledně ochrany hospodářské soutěže. 

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A DŮVĚRNÉ INFORMACE  

 Všichni dodavatelé, kteří si s naší společností potřebují vyměňovat důvěrné informace, jsou povinni s ní předem uzavřít dohodu o mlčenlivosti.  

 Vyměňovány budou pouze důvěrné informace potřebné ke splnění smluvních závazků. 

 Dodavatelé nebudou jiným osobám poskytovat důvěrné informace, údaje, které jsou předmětem duševního vlastnictví a jiné informace, které o 
společnosti získají (např. informace, které při této práci vyvinou a údaje o produktech, zákaznících, dodavatelích, cenách, nákladech, know-how, 
strategiích, programech, procesech a postupech). 

 Jakékoli neoprávněné odtajnění důvěrných informací společnosti Baxter, ať neúmyslné nebo úmyslné, musí být neprodleně oznámeno na etickou linku na 
adrese www.baxter.com. 

OCHRANA DAT 

 Dodavatel musí při nakládání s osobními údaji dodržovat všechny platné zákony a předpisy o ochraně osobních údajů. 

 Dodavatel musí přiměřeně spolupracovat a podporovat společnost Baxter při dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů, včetně práv 
subjektu údajů a reagovat na dotazy nebo vyšetřování orgánu státní správy, regulačních orgánů nebo jiných orgánů na ochranu údajů. 

 Dodavatel může zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s pokyny společnosti Baxter k provádění služeb, které jsou popsány v příslušné písemné 
dohodě a/nebo smlouvě o ochraně soukromí, a nikoli k doplňkovým nebo jiným nezávislým účelům, které nesouvisejí s poskytovanými službami. 

 Dodavatel musí neprodleně a v souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů prostřednictvím Linky pomoci pro etické chování a dodržování 
předpisů okamžitě nahlásit jakékoli neoprávněné zpracování, použití, zveřejnění, zničení, pozměnění, přístup nebo ztrátu nebo podezření nebo skutečné 
porušení osobních údajů souvisejících se společností Baxter. Linka pomoci na adrese www.baxter.com. 

 Dodavatel musí uzavřít písemné smlouvy se všemi subdodavateli, externími zpracovateli nebo agenty, kteří pomáhají při poskytování služeb společnosti 
Baxter, které musí zjišťovat alespoň stejnou ochranu, jakou poskytuje pro osobní údaje smlouva se společností Baxter. 

 Dodavatel musí zajistit provádění příslušných technických, administrativních a procedurálních záruk týkajících se zpracování osobních údajů. 

 Při ukončení služeb a na základě příslušné smlouvy musí dodavatel vrátit nebo zničit všechny osobní údaje. 

 

 

http://www.baxter.com/
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PRACOVNÍ VZTAHY A PODMÍNKY  

 Dodavatelé musí dodržovat globální zásady společnosti Baxter v oblasti lidských práv, včetně dětské práce, nucené/vázané práce a bez diskriminace, 
obtěžování nebo odvetných opatření. 

 Dodavatelé musí dodržovat všechny platné pracovní zákony a předpisy. 

 Dodavatelé nebudou vlastnit, používat nebo distribuovat nezákonné drogy, včetně marihuany, ani nezákonně vlastnit, používat nebo distribuovat legální 
drogy v prostorách společnosti Baxter ani provádět práce pro společnost Baxter pod vlivem alkoholu nebo drog. 

 Dodavatelé nebudou vyrábět produkty nebo služby (nebo do nich zabudovávat jakékoli materiály, které byly vyrobeny) v rozporu se zákony upravujícími 
lidská práva pracovníků, včetně obchodování s lidmi a otroctví. Pravidelní zaměstnanci na plný úvazek musí být starší 18 let. Dodavatelé musí 
managementu společnosti Baxter sdělit existenci práce na částečný úvazek, letních zaměstnání nebo učňovských programů pro osoby mladší 18 let. 

STŘET ZÁJMŮ 

 Střet zájmů vzniká, když mají osobní zájmy nebo aktivity dané osoby vliv na její jednání v nejlepším zájmu společnosti nebo takový vliv – třeba jen zdánlivě 
– mít mohou. Mezi situace, které by mohly způsobit střet zájmů, patří mimo jiné: 

 Střetem zájmů je významná finanční investice ve firmě, která naší společnosti konkuruje, obchoduje s ní nebo o takové obchodování usiluje. 
Významnou finanční investicí se rozumí kontrolní balík hlasovacích práv, vlastnictví více než 1 % z nesplaceného kapitálu firmy, nebo investice, která 
činí více než 5 % celkového majetku investora. 

 Poskytování podobných služeb přímým konkurentům společnosti, s přístupem k důvěrným nebo konkurenčním informacím. 

 Pokud někdo z rodiny dodavatele (nebo partner/ka či jiná blízká osoba) pracuje pro společnost Baxter, jeho jiného dodavatele nebo konkurenta.  

 Dodavatelé jsou povinni vedení společnosti oznámit jakýkoli, i jen zdánlivý střet zájmů, nebo společnost Baxter si vyhrazuje právo podniknout jakékoli 
nezbytné kroky, pokud tak neučiní. Pokud vedení společnosti rozhodne, že se o střet zájmu nejedná, toto rozhodnutí musí být zdokumentováno. 

POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH PŘÍSTROJŮ, ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ, INTERNETU A E-MAILU  

Tam, kde mají dodavatelé přístup k elektronické komunikaci společnosti (intranet, e-mail, telefonní záznamník atd.), musí: 

 Chránit důvěrné informace a elektronická média společnosti Baxter, 

 Chránit data šifrováním nebo heslem; 

 Mobilní přístroje mít u sebe nebo je při přepravě zamknout; 

 Dodržovat místní předpisy pro ochranu dat; 

 Používat tyto nástroje jen k práci pro naši společnost;  

 Používat tyto nástroje důsledně v souladu s naší směrnicí o přijatelném využití informací a techniky. Tím se rozumí:  

 Je zakázáno vědomé stahování, prohlížení nebo předávání materiálů s tématikou diskriminace, pronásledování, ohrožování a materiály sexuální, 
pornografické, rasistické, hanlivé nebo jinak urážlivé povahy. Elektronická média musí být převážně užívána k pracovním účelům.  

 Předávat chráněné informace (osobní nebo obchodní tajemství) způsobem odpovídajícím jejich citlivosti, v souladu s místními zákony na ochranu údajů 
a tak, aby byly chráněny před zneužitím. Dodavatelé jsou povinni udržovat v tajnosti hesla poskytnutá naší společností.  

 Počítat s tím, že dokumenty, software, e-maily a webové stránky mohou do naší sítě zanést škodlivé počítačové viry. Vědomě v systémech společnosti 
neukládat, neotvírat, nespouštět a neinstalovat žádné soubory nebo programy a neotevírat přílohy obsahující škodlivé viry. Nestahovat a nešířit 
webové materiály, pokud k tomu vlastník autorských práv neposkytl souhlas.  

 Dodržovat zásady a lhůty archivace a likvidace dat společnosti uložených na jejích elektronických nosičích dat.  

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ A PRAVIDEL PRO OBCHOD 

 Dodavatelé musí dodržovat ducha i literu platných dovozních a vývozních omezení, sankcí a dalších obchodních zákonů Spojených států a zemí, v nichž 
transakce probíhají.  

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 Dodavatelé musí dodržovat platné zákony a nařízení v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnost při práci.  

 Dodavatelé působící na pracovišti společnosti nebo spolu s jejími zaměstnanci musí pracovat tak, aby neohrozili bezpečnosti svou i jiných osob a splňovat 
relevantní požadavky společnosti i státu na ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnosti při práci. Jsou povinni bezodkladně hlásit všechny 
mimořádné události, které mohou mít nějaký dopad i na Baxter.  

DARY A ZÁBAVA 

Dárky a pohoštění nejsou ke spolupráci s naší společnosti nutné a tato jejich poskytování a přijímání důrazně nedoporučuje. 

 Příklady nevhodných a výslovně zakázaných aktivit: 

 Poskytování darů, zábavy nebo přednostní péče s úmyslem ovlivnit objektivitu rozhodování našeho zaměstnance. 

 Poskytování darů, zábavy nebo přednostní péče v době zajišťování nějakého nákupu nebo rozhodování o uzavření smlouvy (RFI, RFQ, RFP). 

 Jakýkoli finanční dar včetně dárkových poukázek. 

 Nabízení zábavných akcí, na nichž dodavatel nebude přítomen či zastoupen (např. vstupenky na sportovní nebo kulturní akce). 

 Nabízení extravagantních výletů a rekreací, cestování nebo ubytování na akcích sponzorovaných dodavatelem. 
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 Naši zaměstnanci smějí výjimečně přijmout velmi skromné dary, zábavu nebo jinou pozornost v obchodním styku, pokud tím přispějí ke zlepšení 
obchodních vztahů a mohou oplatit pozorností ve stejné hodnotě. Tyto dary musejí být předem schváleny společnosti Baxter. 

 Zaměstnanci nesmějí vyžadovat dary ani žádat dodavatele o podporu charitativních akcí. 

 Dodavatelé nesmějí našim zaměstnancům nabízet nákup produktů, služeb nebo finančních podílů, pokud tuto možnost nemají za stejných podmínek i 
ostatní naši zaměstnanci. 

ZDROJE INFORMACÍ 

 Další informace nebo pokyny k těmto standardům, jakož i možnost nahlásit jejich možné porušení, najdete na naší etické lince na adrese 
www.baxter.com. 

 Další informace pro dodavatele jsou k dispozici na adrese www.baxter.com. 


