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POLITIKA UDRŽITELNOSTI V OBLASTI PŘÍRODNÍHO KAUČUKU  

AKTUALIZACE – PROSINEC 2021 

 

Společnost Pirelli se zavázala podporovat, rozvíjet a implementovat udržitelné a odpovědné získávání 

a používání přírodního kaučuku v celém hodnotovém řetězci.  

S ohledem na očekávaný růst globální poptávky po přírodním kaučuku je udržitelné řízení dodavatelského 

řetězce přírodního kaučuku zásadní pro zachování lesů a biologické rozmanitosti a pro dlouhodobý rozvoj 

místních komunit a ekonomik.  

Shora dolů zahrnuje dodavatelský řetězec přírodního kaučuku producenty/pěstitele, prodejce, 

zpracovatelské závody, obchodní společnosti a výrobce. Společnost Pirelli je poslední článek řetězce jako 

výrobce pneumatik, který nevlastní ani plantáže přírodního kaučuku, ani zpracovatelské závody.  

V tomto kontextu se společnost Pirelli snaží být aktivním hráčem v celosvětovém úsilí o udržitelnost 

přírodního kaučuku a za účelem naplnění tohoto cíle bude spolupracovat s hodnotovým řetězcem 

a průmyslovým sektorem na zvýšení transparentnosti a dalším rozvoji procesů a nástrojů ke zvýšení 

sledovatelnosti s využitím přístupu vycházejícího z rizik. 

Společnost Pirelli požaduje od svých společných podniků, dodavatelů a jejich subdodavatelů, kteří se 

podílejí na výrobě, zpracování a uvádění přírodního kaučuku na trh, aby měli vhodné systémy řízení, které 

zajistí dodržování zákonů a předpisů a budou v souladu se zásadami těchto zásad. 

Politika udržitelnosti přírodního kaučuku společnosti Pirelli stojí na následujících pilířích.  

 

I. PÉČE O LIDI 

Ochrana lidských práv a podpora důstojných pracovních podmínek  

Dodržování všeobecných lidských práv a ochrana zdraví, bezpečnost a dobré životní podmínky 

zaměstnanců jsou základními a neobchodovatelnými zásadami. Záruky platí pro všechny pracovníky, včetně 

smluvních, dočasných a migrujících pracovníků. 

Společnost Pirelli očekává, že všechny subjekty v jejím dodavatelském řetězci: 

- akceptují vysoké standardy prevence, hodnocení a řízení rizik ohrožujících zdraví a bezpečnost 

pracovníků; 

- nebudou nikoho diskriminovat na základě pohlaví, rodinného stavu, sexuální orientace, 

náboženského či politického přesvědčení, členství v odborech, etnické příslušnosti, národnosti, 

věku, sociálního zázemí nebo postavení, tělesného nebo duševního postižení; 

- dodržovat platné místní, národní a mezinárodní zákony o lidských právech a pracovních právech a 

dodržovat hlavní zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv; 

- budou podporovat přiměřené pracovní podmínky, včetně stálých pracovních smluv, mezd 

minimálně na úrovni minimálních mezd za srovnatelnou práci v zemi, spravedlivé pracovní doby, 

svobody při zakládání nebo vstupování do odborových organizací a kolektivního vyjednávání 

v souladu s národními a mezinárodními platnými právními předpisy, které podporují ty, kteří žijí na 

plantážích, aby získali přístup k potřebným zdrojům pro odpovídající životní podmínky, jak je 

popsáno v úmluvě MOP 110; 

- nebudou tolerovat žádnou formu vykořisťování práce, dětské práce, nucené nebo povinné práce 

ani jakékoliv formy zneužívání nebo psychického nebo fyzického nátlaku na zaměstnance 

a pracovníky zaměstnané v celém dodavatelském řetězci.  



 

 

 

2 

 

Podpora rozvoje místních komunit a předcházení konfliktům spojeným s vlastnictvím půdy 

Hospodářský a sociální rozvoj místních společenství vyžaduje vytváření pracovních míst a zvyšování 

zaměstnatelnosti místního obyvatelstva, zlepšování životní úrovně a zabránění jakémukoliv vědomému, 

přímému nebo nepřímému vlivu na činnosti, které by mohly vést k poškození místních společenství nebo 

obyvatelstva. 

Společnost Pirelli uznává právo původních obyvatel a komunit závislých na lese na přístup a spravedlivé 

využívání lesních zdrojů.  

Společnost Pirelli očekává, že její dodavatelé: 

- dodržovat platné místní, národní a mezinárodní právní předpisy o využívání půdy a provádět aktivity 

v souladu s Deklarací OSN o právech původního obyvatelstva (UNDRIP); 

- budou jednat zodpovědně, nebudou mít negativní vliv na místní produkci potravin a budou 

poskytovat spravedlivé kompenzace místním společenstvím za ochranu nebo komerční využívání 

půdy; 

- budou respektovat a chránit obvyklá práva na držbu pozemků; 

- nebudou usilovat o získání půdy. 

- podporovat kulturní rozvoj místních společenství; 

- podporovat přístup místních komunit ke vzdělání. 

Je třeba se vyvarovat nebezpečí vědomého přispění, přímo nebo nepřímo, k činnostem, které by mohly vést 

k nelegitimnímu přivlastnění půdy a/nebo škodám na úkor místních komunit nebo obyvatelstva, a z tohoto 

důvodu se od dodavatelů společnosti Pirelli – zejména v případě a při zakládání nebo transformaci plantáží 

a/nebo průmyslových areálů – očekává, že budou používat metodiku a pokyny pro svobodný, předběžný 

a informovaný souhlas (FPIC) vypracované v rámci programu UN-REDD, včetně kompenzace nebo 

ubytování prostřednictvím vhodných a vzájemně dohodnutých opatření, pokud činnosti zasahují do práv 

původních obyvatel a místních komunit (IP/LC).  

Pokud činnosti dříve způsobily nebo přispěly k přivlastnění si pozemků, území nebo zdrojů IP/LC nebo k 

jejich újmě, aniž by bylo zajištěno FPIC, očekávají se opatření k zajištění nápravy prostřednictvím vzájemně 

dohodnutých postupů. Implementace je sledována společně s komunitou a/nebo dohodnutými třetími 

stranami. 

 

II. OCHRANA EKOSYSTÉMŮ, FLÓRY A FAUNY 

Během celé životnosti materiálu vyžaduje neustálé omezování vlivů na životní prostředí posouzení, zajištění 

a případné obnovení ekosystémů při současném zamezení odstraňování nebo nápravě nepříznivých 

dopadů na zdroje, změnu klimatu, ekosystémy a příslušnou flóru a faunu.  

V souladu s tímto přístupem společnost Pirelli očekává, že aktéři v dodavatelském řetězci: 

- dodržovat platné místní, národní a mezinárodní právní předpisy v oblasti životního prostředí; 

- vypracují vhodné plány využívání půdy, aby se předešlo nadměrnému využívání přírodních zdrojů, 

ochránily se zdroje povrchových a podzemních vod, byla chráněna kvalita vody a zabránilo se 

znečištění ze zemědělských a průmyslových chemikálií, erozi a sedimentaci; 

- chránit kvalitu půdy a předcházet erozi, znehodnocování živin, útlumu a kontaminaci; 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/possibly
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- budou dodržovat zákony a předpisy týkající se používání chemických přípravků v průmyslovém 

odvětví a nakládat s chemickými látkami tak, aby zajistili jejich bezpečnou manipulaci, přepravu, 

skladování, recyklaci nebo likvidaci; 

- řídit činnosti, které minimalizují míru spotřeby energie, minimalizují a zmírňují emise uhlíku a 

maximalizují účinnost využívání přírodních zdrojů, a také snižovat množství vyprodukovaného 

odpadu, nakládat s ním a využívat jej; 

- budou uplatňovat správné postupy a technologie ke snížení produkce zápachu při mletí gumy. 

 

III. ŽÁDNÉ ODLESŇOVÁNÍ, ŽÁDNÁ RAŠELINA, ŽÁDNÉ PÁLENÍ 

Společnost Pirelli podporuje ochranu primárních lesů a oblastí s vysokou ekologickou hodnotou včetně 

klíčových ekosystémů rašelinišť a neporušených lesních porostů, které by mohly být negativně ovlivněny 

rozvojem produkce kaučuku, a vyzývá k tomu, aby její dodavatelský řetězec: 

- nepoužíval jakékoliv formy produkce kaučuku na známých rašeliništích; 

- nepoužíval oheň při vytváření nových plantáží, opětovné výsadbě nebo jakémkoliv jiném rozvoji; 

- přijal mezinárodně uznávané přístupy vysoké ekologické hodnoty (HCV) a vysoké zásoby uhlíku 

(HCS). Společnost Pirelli považuje druhý jmenovaný za důvěryhodný nástroj k dosažení cíle 

nulového odlesňování a zároveň podporuje udržitelný rozvoj místních komunit a využívá spravedlivý 

a otevřený dialog s dotčenými zainteresovanými stranami.  

Přírodní kaučuk z odlesněných oblastí nebo oblastí, kde došlo k rozkladu HCV po datu uzávěrky 1. dubna 

2019, se považuje za nevyhovující této politice. 

 

IV. OCHRANA ZDROJŮ  

Společnost Pirelli se zavazuje používat přírodní kaučuk vysoce kvalitním a účinným způsobem, zapojit se do 

výzkumných a vývojových aktivit zaměřených na snížení průměrné hmotnosti pneumatik, prodloužení 

životnosti pneumatik, zvýšení recyklace materiálu.  

Společnost Pirelli podporuje stejný kvalitativní a efektivní přístup v rámci svého dodavatelského řetězce, 

aby snížil tlak na biologickou rozmanitost, zvýšil účinnost produktu a snížil náklady na likvidaci. 

Prioritou je podpora hodnotového řetězce pro výrobce přírodního kaučuku, včetně drobných zemědělců, za 

účelem zlepšení výnosnosti a kvality kaučuku. 

 

V. ETIKA JAKO ZÁKLAD 

Boj proti korupci  

Aktivní a/nebo pasivní korupce nesmí být tolerována, v jakékoliv podobě nebo formě, v jakékoliv dotčené 

jurisdikci, a to dokonce ani v místech, kde byla tato činnost v praxi přípustná, tolerovaná nebo nebyla 

zpochybněna u soudů.  

 

VI. SLEDOVATELNOST A MAPOVÁNÍ RIZIK 

Společnost Pirelli zkoumala postupy pro sledování svého dodavatelského řetězce přírodního kaučuku a za 

tímto účelem spolupracuje se smluvními partnery na vývoji a využití nástrojů sociální a environmentální 
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sledovatelnosti a mapování rizik v příslušném řetězci, které jsou efektivní a důvěryhodné, za účelem 

dosažení plné sledovatelnosti ve střednědobém horizontu. 

Společnost Pirelli nemůže přesně stanovit dobu trvání tohoto procesu z důvodu vysoké roztříštěnosti 

dodavatelského řetězce přírodního kaučuku a složitosti procesu sledovatelnosti a mapování rizik. 

Společnost Pirelli bude informovat o dosaženém pokroku podle oddílu XI této politiky. 

Výsledky mapování rizik, stejně jako ochota dodavatelského řetězce zapojit se do plánů obnovy, bude-li to 

nutné, budou mít vliv na rozhodnutí společnosti Pirelli týkající se nákupu přírodního kaučuku a na rozvojové 

strategie. 

 

VII. SPRÁVA A ŘÍZENÍ 

Společnost Pirelli očekává, že její dodavatelé přírodního kaučuku: 

- budou dodržovat tuto politiku; 

- ji budou podporovat v rámci příslušného dodavatelského řetězce; 

- vyvinou a zavedou systém náležité péče související s touto politikou směrem k dodavatelskému 

řetězci.  

- zvážit připojení ke Globální platformě pro udržitelný přírodní kaučuk (GPSNR), aby bylo možné těžit 

ze společného úsilí o podporu a prosazování udržitelného rozvoje přírodního kaučuku.  

Tato politika začleňuje závazky1, které společnost Pirelli již přijala s ohledem na udržitelné řízení svého 

dodavatelského řetězce, a model řízení, který společnost Pirelli uplatňuje konkrétně na: 

- podporu dodavatelů, aby uplatňovali neustálé zlepšování tím, že uplatní možnosti budování znalostí 

a aktivit budování kapacit sami, ve spolupráci se společností Pirelli a jinou snahou o kooperaci;  

- posouzení potenciálních dodavatelů přírodního kaučuku z hlediska jejich environmentální, sociální 

a podnikatelské etiky od fáze před homologací přes místní audity prováděné třetí stranou;  

- požadavek, aby její dodavatelé podepisovali smluvní doložku Pirelli o udržitelnosti (která překládá 

výše uvedené závazky společnosti Pirelli do konkrétních environmentálních, lidských a pracovních 

práv, stejně jako požadavků na dodržování etiky v oblasti podnikání a protikorupčních požadavků 

na dodavatele) s formalizovanou žádostí o další aplikaci stejného modelu udržitelného řízení do 

jejich přímého dodavatelského řetězce a řádné sledování příslušné implementace tak, aby vznikl 

virtuální cyklus; 

- sledování toho, zda dodavatelé dodržují úmluvu o udržitelnosti společnosti Pirelli prostřednictvím 

auditů na místě vedených třetími stranami, a vymezení případných nápravných opatření.  

Důkazy o závažném nedodržení této politiky nebo odmítnutí realizace plánu obnovy nebo neplnění 

dohodnutého plánu obnovy mohou vést k pozastavení nebo ukončení obchodních vztahů společnosti Pirelli 

s příslušným dodavatelem. 

V případě, že by byl dodavatel 2. úrovně v dodavatelském řetězci společnosti Pirelli zapojen do vážného 

případu nedodržení politiky, společnost Pirelli probere nejvhodnější způsob jednání s dodavatelem 1. 

 

1S odkazem na závazky přijaté společností směrem k udržitelnému řízení dodavatelského řetězce, konkrétně podle následujících 

dokumentů: , „ Hodnoty a etický kodex Pirelli, „Kodex chování“, „Politika společenské odpovědnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a 

práv při práci a životního prostředí“, „Globální politika lidských práv“, „Politika řízení výrobků“, „Politika ekologických zdrojů“, „Politika 

kvality“, „Politika zdraví, bezpečnosti a životního prostředí“, „Protikorupční program“, dodavatelů Pirelli „Doložka udržitelnosti“, 

„Příručka pro dodavatele Pirelli“ a související dokumentace, Politika whistleblowingu.    

Všechny zmíněné dokumenty společnosti Pirelli jsou publikovány ve více jazycích na webových stránkách společnosti Pirelli.  

Společnost Pirelli je také zakládajícím členem Globální platformy proudržitelný přírodní kaučuk (GPSNR). 

https://sustainablenaturalrubber.org/
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/the-ethical-code
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/code-of-conduct
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/global-human-rights-policy-
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/product-stewardship-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-green-sourcing-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-green-sourcing-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/quality-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/quality-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/health-safety-and-environment-policy
http://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/anti-corruption-program
http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=59887
https://psi-dotcom-prd.s3.eu-west-1.amazonaws.com/corporate/Supplierhandbook.pdf
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/whistleblowing-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/policies/sust-green-sourcing-policy
https://www.pirelli.com/global/en-ww/homepage
https://sustainablenaturalrubber.org/


 

 

 

5 

úrovně. Prokázaná dobrá víra a proaktivní přístup k protiopatřením považuje společnost Pirelli za výchozí 

bod pro odpovědné a sdílené zmírňování než okamžité ukončení. 

 

VIII. SPOLUPRÁCE A KONSTRUKTIVNÍ DIALOG JAKO KLÍČOVÉ PÁKY 

Společnost Pirelli věří, že globální výzva udržitelnosti přírodního kaučuku vyžaduje zapojení, spolupráci, 

dialog a partnerství mezi všemi zúčastněnými aktéry.  

Kromě spolupráce se svými dodavateli společnost Pirelli podporuje aktivní spolupráci na úrovni 

průmyslového odvětví a mezi zúčastněnými stranami, které hrají významnou roli v hodnotovém řetězci 

přírodního kaučuku, s přesvědčením, že kromě individuálního zapojení firem může společné úsilí vést 

k silnějšímu a rychlejšímu pokroku směrem k udržitelnému rozvoji globálního dodavatelského řetězce 

přírodního kaučuku. 

Společnost Pirelli je zakládajícím členem Globální platformy pro udržitelný přírodní kaučuk (GPSNR) a 

spolupracuje s národními a mezinárodními vládními, nevládními, průmyslovými a akademickými iniciativami 

na rozvoji globálních politik a zásad pro udržitelný přírodní kaučuk.  

Společnost Pirelli spolupracuje s národními a mezinárodními vládními, nevládními, mezioborovými 

a akademickými iniciativami na rozvoji globální politiky a zásad udržitelného přírodního kaučuku. 

Bude upřednostňován přírodní kaučuk, který se vyrábí a zpracovává v souladu s rámcem politiky GPSNR. 

 

IX. MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÉ FORMY CERTIFIKACE 

Společnost Pirelli vyzývá svůj dodavatelský řetězec k tomu, aby se zapojil do mezinárodně uznávaných, 

robustních certifikačních systémů třetích stran pro udržitelnou správu věcí veřejných v oblasti životního 

prostředí, sociální a podnikatelské etiky na všech úrovních dodavatelského řetězce, od plantáží až po 

prodejce, zpracovatelské závody a obchod, s procesem výroby pneumatik Pirelli na samotném konci. 

 

X. IMPLEMENTACE POLITIKY  

Pro usnadnění implementace této politiky společnost Pirelli vypracuje zvláštní prováděcí příručku a bude 

poskytovat odborná školení a materiály na různých úrovních dodavatelského řetězce přírodního kaučuku, 

stejně jako i svým zaměstnancům zapojeným do tohoto procesu.  

Společnost Pirelli podporuje a spolupracuje s iniciativami budování kapacit a rozvoje kapacit zaměřenými 

na zajištění rozvoje odborné, kvalifikované a udržitelné základny dodávek přírodního kaučuku. 

Přijaté závazky jsou zakotveny v rozhodování, procesech a obchodních vztazích společnosti Pirelli v oblasti 

nákupu přírodního kaučuku v rámci celé skupiny a jsou brány v úvahu pro definici výkonnostních metrik. 

Časově a geograficky specifické cíle a milníky s přidruženými ukazateli/metrikami stanoví společnost Pirelli a 

jsou vyžadovány od partnerů dodavatelského řetězce společnosti Pirelli. 

 

XI. KOMUNIKACE O POKROKU  

Společnost Pirelli bude informovat o cílích a pokroku dosaženém při implementaci politiky prostřednictvím 

svých institucionálních kanálů, a to včetně webových stránek společnosti a výroční zprávy skupiny.  

Tam, kde je to vhodné, budou dosažený pokrok a zjištěné překážky probrány v diskuzích se zúčastněnými 

stranami s cílem podpořit implementaci politiky nejvíce udržitelným a účinným způsobem zúčastněnými 

aktéry v rámci řetězce. 

https://sustainablenaturalrubber.org/
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/psi-dotcom-prd/corporate/4423_Pirelli_Sustainable_Natural_Rubber_Implementation_Manual.pdf
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XII. POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTI 

K dispozici je přístupný mechanismus pro podávání stížností, který je v souladu s kritérii platnosti dle 

Valného shromáždění OSN a pokynů OECD, které jsou uvedeny v příloze 1, který zúčastněným stranám 

umožní nezávisle vyjádřit svou stížnost a poskytne příležitosti k nápravě nepříznivých dopadů způsobených 

výrobou nebo získáváním zdrojů. 

 

Tato politika podléhá budoucím aktualizacím s ohledem na výsledky a zkušenosti vyplývající z její 

implementace v této oblasti. 

 

 

VÝKONNÝ MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA 

a GENERÁLNÍ ŘEDITEL 

 

Marco Tronchetti Provera 
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PŘÍLOHA 1: MECHANISMUS STÍŽNOSTI 

 

1. ÚVOD  

Za účelem komplexního realizování politiky udržitelného řízení v oblasti přírodního kaučuku (dále jen 

„politika“) a zaručení významného příspěvku ke snížení a odstranění negativních dopadů poskytuje 

společnost Pirelli svým2 zúčastněným stranám mechanismus stížností pro oznamování porušení politiky v 

rámci celého dodavatelského řetězce přírodního kaučuku. 

Tento dokument uvádí předávání a řízení zpráv o stížnostech, které jsou chápány jako porušení nebo 

problémy přímo nebo nepřímo týkající se společnosti Pirelli (tj. ve vztahu k přímému nebo nepřímému 

dodavateli v rámci dodavatelského řetězce přírodního kaučuku) a které má zúčastněná strana v úmyslu 

předložit společnosti Pirelli za účelem nalezení řešení. 

Mechanismus stížností je v souladu s kritérii účinnosti uvedenými v Hlavních zásadách OSN v oblasti 

podnikání a lidských práv, a zejména v zásadě č. 31 „Kritéria účinnosti mechanismu mimosoudních 

stížností“, v odstavci IV „Pokyny OECD pro nadnárodní společnosti“ a v rámci politiky Globální 

platformy pro udržitelný přírodní kaučuk (GPSNR). 

 

2. VŠEOBECNÉ ZÁSADY  

Společnost Pirelli se zavázala vést nepřetržitý dialog se svými dodavateli a se zúčastněnými stranami 

zapojenými do dodavatelského řetězce přírodního kaučuku, aby zajistila, že bude dodáván a používán 

udržitelným způsobem. 

Veškerá porušení politiky jsou řízena specializovanými zaměstnanci, kteří jsou jmenováni k plnění této úlohy 

v souladu s konkrétními časovými rámci a metodami závislými na zapojení: i) přímo společnost Pirelli; ii) 

přímý dodavatel společnosti Pirelli; iii) nepřímý dodavatel společnosti Pirelli. Obzvláště:  

• V případě přímého dodavatele se společnost Pirelli zavazuje zahájit dialog s uvedeným 

dodavatelem, aby projednala vznesené otázky a v případě potřeby definovala nápravná opatření. 

Pokud dodavatel nespolupracuje nebo se zaváže k provedení dohodnutých akcí, společnost Pirelli 

může přehodnotit svůj vztah s dodavatelem, včetně pozastavení nebo ukončení všech obchodních 

vztahů s ním.  

• Pokud jde o oblasti dodavatelského řetězce, s nimiž společnost Pirelli nemá přímý vztah, zhodnotí 

možnosti, které jsou legitimně k dispozici, s cílem vyvinout vhodná šetření a zajistit provedení 

jakýchkoliv nápravných opatření (například posílení vztahů s přímými dodavateli, rovněž 

prostřednictvím příslušných mechanismů stížnosti, jsou-li k dispozici). Pokud nahlášený subjekt 

nespolupracuje nebo se nezaváže provádět dohodnuté akce, může společnost Pirelli požádat své 

přímé dodavatele, aby pozastavili nebo ukončili veškeré obchodní vztahy s uvedeným subjektem.  

Veškeré činnosti související s vyšetřováním spolu s jejich výsledky budou náležitě zdokumentovány. 

 

3. ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI A ZÁKAZ ODVETNÝCH OPATŘENÍ 

Společnost Pirelli tím, že vyzývá zúčastněné strany, aby neprodleně oznámily možné protiprávní jednání 

nebo nesrovnalosti, zaručuje důvěrnost zprávy a údajů v ní obsažených, stejně jako anonymitu 

oznamovatele, a to i v případě, že by se následně ukázalo jako nesprávné nebo neopodstatněné. 

 

2 „Zúčastněnými stranami“ se rozumí: složky orgánů společnosti, zaměstnanci skupiny, zákazníci, dodavatelé, partneři, poradci, 

akcionáři a obecně třetí strany přímo nebo nepřímo zapojené do rozsahu dodavatelského řetězce přírodního kaučuku (například místní 

komunity).  
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Žádná hrozba, odveta, sankce nebo diskriminace nebude tolerována vůči oznamovateli nebo oznámenému 

subjektu nebo těm, kteří spolupracovali na následných činnostech, pokud jde o obsah zprávy. 

Společnost Pirelli si vyhrazuje právo přijmout vhodná disciplinární a/nebo právní opatření na ochranu svých 

práv, zboží a image:  

• proti komukoliv, kdo podává nepravdivé, nepodložené nebo oportunistické zprávy ve špatné víře 

a/nebo výhradně za účelem pomluvy, hanobení nebo způsobení újmy ohlášené straně nebo jiným 

osobám uvedeným ve zprávě.  

• proti komukoliv, kdo zavede nebo hrozí provedením odvetných opatření proti těm, kdo předložili 

oznámení v souladu s tímto postupem, aniž je dotčeno právo zúčastněných stran na právní ochranu, 

pokud byla oznamující straně zjištěna trestní nebo občanskoprávní odpovědnost související s 

nepravdivostí toho, co bylo nahlášeno nebo oznámeno.  

 

4. PROVOZNÍ POSTUPY  

4.1 ODESLÁNÍ ZPRÁVY 

Oznámení o porušení v souvislosti s politikou udržitelného hospodaření s přírodním kaučukem mohou 

zúčastněné strany předat společnosti Pirelli prostřednictvím těchto oficiálních kanálů: 

- E-mail: grievance.naturalrubber@pirelli.com; 

- Fyzický dopis zaslaný na běžnou poštovní adresu: Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, 

25 – Milán (Itálie), k rukám oddělení Group Purchasing – Grievance Natural Rubber. 

V rámci oznámení je užitečné, aby se oznamovatel zavázal poskytnout tyto informace: 

- Jméno a příjmení; 

- Společnost a související funkce; 

- Telefonní číslo / e-mailová adresa; 

- Popis porušení, o kterém se oznamovatel dozvěděl; 

- Poskytnuté důkazy podporující popis. 

Společnost Pirelli se domnívá, že udržení přímého kontaktu s oznamovatelem má zásadní význam pro 

účinné vyřešení ohlášeného problému; oddělení odpovědné za řízení hlášení (tj. oddělení skupinového 

nákupu) aktualizuje oznamovatele ohledně hlavních kroků zapojených do procesu (například převzetí 

odpovědnosti za uzavření vyšetřování, stanovení akčního plánu atd.), jak je popsáno v následujících 

odstavcích.  

V každém případě se společnost Pirelli zavazuje zvážit také anonymní zprávy týkající se předpokládaného 

mechanismu. 

 

4.2 PŘEVZETÍ ODPOVĚDNOSTI ZA OZNAMOVÁNÍ 

Všechna oznámení přijatá prostřednictvím oficiálních a neoficiálních kanálů společnosti Pirelli zaznamenává 

oddělení skupinového nákupu, které informuje oddělení interního auditu. Oznámení o přijetí je oznamovateli 

zasláno do pěti pracovních dnů od jeho obdržení.  

 

4.3 OVĚŘENÍ RELEVANTNOSTI ZPRÁVY  

Oddělení skupinového nákupu, podporované oddělením interního auditu, prozkoumá obdrženou zprávu s 

cílem ověřit, zda se skutečně nejedná o zprávu o stížnosti týkající se porušení politiky společnosti v oblasti 

udržitelného řízení z přírodního kaučuku. V případě potřeby může oddělení skupinového nákupu požádat o 

mailto:grievance.naturalrubber@pirelli.com
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zásah jiná oddělení společnosti a může se zapojit do diskuse s oznamovatelem, pokud potřebuje další 

informace pro účely hodnocení.  

Jakékoliv zprávy týkající se porušení zákonů, předpisů, zásad a postupů, které nesouvisí s přírodním 

kaučukem zpracovávaným oddělením interního auditu v souladu s „Politikou informování úřadů o nekalých 

interních praktikách skupiny“. V takovém případě je autor zprávy informován o výsledku provedeného 

hodnocení do deseti pracovních dnů od převzetí odpovědnosti za oznamování 

 

4.4 ANALÝZA ZPRÁVY (ŠETŘENÍ) 

Pokud se obdržená zpráva přímo týká společnosti Pirelli nebo jednoho z jejích přímých dodavatelů, provádí 

oddělení nákupu ve skupině nezbytná související šetření za podpory oddělení interního auditu a v případě 

potřeby dalších příslušných oddělení společnosti. Je-li to považováno za užitečné, může společnost Pirelli 

rovněž využít podpory specializovaných externích poradců.  

Při provádění šetření může společnost Pirelli, pokud je to považováno za užitečné a proveditelné, zahájit 

diskusi a spolupracovat s oznamovatelem a/nebo s jinými přímo či nepřímo zúčastněnými stranami v daném 

případě, jak je uvedeno v odstavci 2.  

Každá vyšetřovací činnost musí být náležitě zdokumentována a musí být dokončena do tří měsíců od 

zprávy, s výjimkou situací, které jsou obzvláště a odůvodněně složité.  

 

4.5 DEFINICE AKČNÍHO PLÁNU (NEBO ARCHIVACE) 

Je-li zpráva považována za opodstatněnou a považuje-li se za nutné provést konkrétní formy zásahu a/nebo 

přijmout nápravná opatření, odsouhlasí oddělení skupinového nákupu po projednání s oddělením interního 

auditu se zúčastněnými subjekty akční plán (v souladu s relativními časovými rámci a odpovědností) do 

jednoho měsíce od uzávěrky šetření (s výjimkou situací, které jsou obzvláště a oprávněně složité); autor 

zprávy je o tom neprodleně informován. 

Pokud byla zpráva na základě výsledku analýzy zprávy považována za nepodloženou, je dokumentace 

archivována a oznamovateli je zasláno oznámení o ukončení řízení o stížnosti, včetně uvedení důvodů. 

 

4.6 SLEDOVÁNÍ REALIZACE AKČNÍHO PLÁNU 

Podle časových rámců stanovených v akčním plánu společnost Pirelli (v případě potřeby s podporou 

externích poradců) ověřuje, zda byla dohodnutá opatření účinně provedena, a to i prostřednictvím 

spolupráce s přímými a nepřímými dodavateli. Jakmile je realizace zásahů ověřena, považuje se řízení o 

stížnosti za ukončené; oznamovateli bude zasláno oznámení v tomto ohledu. 

 

4.7 ODVOLÁNÍ 

Pokud oznamovatel není spokojen s vývojem a/nebo výsledkem výše popsaného postupu pro vyřizování 

stížností, může použít mechanismus vyřizování stížností GPSNR v souladu s metodami definovanými v 

postupu vyřizování stížností GPSNR. 

 

5. ARCHIVACE A OZNAMOVÁNÍ 
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V rámci celého řízení o stížnosti archivuje oddělení skupinového nákupu veškerou dokumentaci 

shromážděnou a předanou oznamovateli a neprodleně aktualizuje seznam obdržených stížností, 

analyzovaných a odpovídajících výsledků, přičemž informuje také oddělení interního auditu.  

Pokud jde o obdržené zprávy a jejich výsledky, oddělení interního auditu se pravidelně odvolává na Výbor 

pro audit, rizika, udržitelnost a správu a řízení společnosti Pirelli & C. S.p.A., který v případě potřeby využívá 

podporu odboru nákupu ve skupině.  

Kromě toho společnost Pirelli pravidelně zveřejňuje zprávu o stížnostech, které obdržela a analyzovala.  

 

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Společnost Pirelli informuje, že osobní údaje (včetně jakýchkoliv citlivých údajů týkajících se rasy a 

etnického původu, náboženského přesvědčení, filozofického přesvědčení, politických názorů, členství v 

politických stranách, odborových organizacích, stejně jako osobních údajů, které by odhalily zdravotní stav 

a sexuální orientaci) oznamovatelů a jakýchkoliv dalších osob zapojených nebo získaných pro účely řízení 

zpráv, budou zpracovány v plném souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a v 

každém případě v souladu s ustanoveními Globálních zásad ochrany osobních údajů společnosti Pirelli (k 

dispozici na webu www.pirelli.com) a budou omezeny na údaje nezbytně nutné pro účely zdůvodnění a 

řízení zprávy. 

Zpracování osobních údajů bude provádět oddělení nákupu skupiny jako správce údajů (s výjimkou 

případů, které se řídí zvláštními místními předpisy týkajícími se subjektu), a to výhradně za účelem 

provádění postupů stanovených v této politice, a tedy za účelem správného řízení obdržených hlášení, 

stejně jako za účelem plnění právních nebo regulačních povinností při plném respektování důvěrnosti, práv a 

základních svobod a důstojnosti zúčastněných stran. 

Operace zpracování údajů budou pod dohledem oddělení nákupu skupiny svěřeny zaměstnancům řádně 

jmenovaným k výkonu jejich funkce a se zvláštním školením týkajícím se provádění postupů pro vyřizování 

stížností, se zvláštním zřetelem na bezpečnostní protokoly a ochranu důvěrnosti zúčastněných stran a 

informací obsažených ve zprávách. 

Osobní údaje obsažené ve zprávách může oddělení nákupu skupiny občas sdělit příslušným orgánům 

společnosti a vnitřním útvarům, stejně jako justičnímu orgánu, za účelem zahájení postupů nezbytných k 

tomu, aby byla po oznámení zaručena vhodná soudní a/nebo právní ochrana nahlášených subjektů, pokud 

ze shromážděných údajů a provedených ověření vyplývá, že původně oznámené okolnosti jsou 

opodstatněné. 

V některých případech mohou být údaje sděleny také externím subjektům zapojeným do analýz obdržených 

zpráv.  

V průběhu činností prováděných za účelem zdůvodnění zprávy budou přijata veškerá opatření nezbytná k 

ochraně údajů před náhodným nebo nedovoleným zničením, ztrátou a neoprávněným šířením. Kromě toho 

budou dokumenty týkající se zprávy uchovávány po dobu, která nepřesáhne dobu nezbytnou pro správné 

dokončení postupů stanovených v politice. 
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PŘÍLOHA 2: HLAVNÍ MEZINÁRODNÍ REFERENČNÍ DOKUMENTY 

 
- Rámec politiky Globální platformy pro udržitelný přírodní kaučuk (GPSNR); 

- Mezinárodní listina lidských práv OSN, jejíž součástí je Všeobecná deklarace lidských práv, 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech; 

- Deset principů iniciativy OSN Global Compact; 

- Úmluva OSN o právech dítěte; 

- Deklarace OSN o právech původního obyvatelstva; 

- Úmluva OSN proti korupci; 

- Cíle udržitelného rozvoje OSN; 

- Hlavní zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv (UNGP); 

- Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti; 

- Deklarace o základních principech a právech v práci MOP a příslušné dohody; 

- Úmluvy MOP č. 87 a 98 o svobodě sdružování a kolektivním vyjednávání; 

- Úmluva MOP č. 29 a její protokol z roku 2014 o zákazu nucené práce;  

- Úmluvy MOP č. 111 a č. 100 týkající se zákazu diskriminace a rovného odměňování; 

- Úmluva MOP č. 105 o odstranění nucené práce; 

- Úmluva MOP 110 týkající se podmínek zaměstnávání pracovníků na plantážích; 

- Úmluva MOP č. 131 o úmluvě o stanovení minimální mzdy; 

- Úmluvy MOP 138 a 182 o zákazu dětské práce; 

- Úmluva MOP č. 184 o bezpečnosti a ochraně zdraví v zemědělství; 

- Úmluva MOP 169 týkající se domorodců a kmenů; 

- Evropská úmluva o lidských právech; 

- Deklarace o životním prostředí a rozvoji z Ria; 

- Newyorská deklarace o pralesích; 

- Prohlášení z Ria o životním prostředí a rozvoji; 

- „Zásady pro odpovědné investice do zemědělství a potravinářských systémů“ vydané Výborem pro 

světovou potravinovou bezpečnost; 

- Úmluva o biologické rozmanitosti; 

- „Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin“; 

- Dobrovolné pokyny pro odpovědnou správu půdy, lesů a rybolovu OSN FAO;  

- Mezinárodní kodex chování pro distribuci a používání pesticidů FAO; 

- Pravidla Čínské obchodní komory dovozců a vývozců kovů, minerálů a chemických látek (CCCMC) 

pro udržitelný přírodní kaučuk;  

- Zásady a kritéria Kulatého stolu pro udržitelnou výrobu palmového oleje (RSPO); 
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- Integrace vysoké ekologické hodnoty (HCV) a vysoké zásoby uhlíku (HCS) a svobodného, 

předběžného a informovaného souhlasu (FPIC) řídící skupinou pro přístup HCS. 

- Pokyny pro posuzování dopadů na životní prostředí a společnost (ESIA) Světové obchodní rady pro 

udržitelný rozvoj (WBCSD); 

- Standardy výkonnosti Mezinárodní finanční korporace (IFC). 


