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BAUHAUS je vždy a všude tím správným partnerem pro dílnu, dům a zahradu. Denně pracujeme na tom, abychom 

tuto naši vizi uskutečňovali. Základem k tomu jsou naše hodnoty: kvalita, odpovědnost a integrita. Ústřední bod 

našeho myšlení a jednání tvoří přání a potřeby našich zákazníků, kvalita a trvalá udržitelnost našich produktů a servisu, 

jakož i dodržování etických hodnot.

Jen společně s našimi obchodními partnery dokážeme tyto body úspěšně realizovat. V tomto kodexu chování proto 

popisujeme naše požadavky a očekávání vůči našim obchodním partnerům ve vztahu k dodržování lidských práv, zdraví 

a bezpečnosti zaměstnanců, ochraně životního prostředí a klimatu a etickým obchodním praktikám.

Zde popsané hodnoty se zakládají na dohodách mezinárodní organizace práce International Labour Organization (ILO) a 

principech UN Global Compact (UNGC), jakož i 17 globálních cílech pro udržitelný rozvoj Agendy 2030 Spojených národů.

Dodržování požadavků tohoto kodexu pro nás u společnosti BAUHAUS hraje významnou roli při výběru obchodních 

partnerů a pokračování obchodního vztahu s nimi. Od našich obchodních partnerů očekáváme, že budou respektovat a 

dbát zde formulovaných požadavků v rámci celého dodavatelského řetězce.

Kodex bude v budoucnu ve směrnicích dál konkretizován a blíže vysvětlen.

Tento kodex chování platí bez výjimek pro všechny obchodní partnery všech společností BAUHAUS  

(www.bauhaus.eu/companies). Dodavatelé zboží, zhotovitelé a poskytovatelé služeb všeho druhu se zavazují tento 

kodex chování vždy dodržovat.

BAUHAUS očekává, že každý obchodní partner zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci a obchodní partneři v dodavatelském 

řetězci vždy jednali v souladu s požadavky tohoto kodexu chování.

Navíc BAUHAUS od všech obchodních partnerů očekává, že oni a jejich partneři v dodavatelském řetězci budou 

dodržovat všechny platné zákony, předpisy a nařízení. Pokud by zákonné minimální standardy nedosahovaly požadavků 

kodexu, vyzýváme všechny obchodní partnery, aby učinili opatření ke splnění vyšších požadavků tohoto kodexu.

Úvod

Oblast platnosti
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Integrita znamená pro společnost BAUHAUS jednat s každou osobou férově, s úctou a respektem. V naší společnosti není 

místo pro šikanu nebo mobbing, urážlivé jednání, výhružky nebo tresty fyzické, psychické, slovní nebo sexuální.

Totéž očekáváme také od našich obchodních partnerů. Hlásí se k dodržování mezinárodně uznávaných lidských práv a 

ochraně svých zaměstnanců. Činí opatření, aby ani skrz jejich partnery v dodavatelském řetězci nedocházelo k porušování 

lidských práv nebo porušování práv zaměstnanců.

Na základě principů dohod UN Global Compact a ILO stojí u společnosti BAUHAUS v popředí následující aspekty v oblasti 

lidských práv a ochrany zaměstnanců v celém dodavatelském řetězci:

Zákaz dětské práce a nucené práce
Obchodní partner zajistí, aby v rámci vlastního dodavatelského řetězce byla vyloučena dětská či nucená práce a zaměstnanci 

se nesetkali s žádným krutým, nelidským nebo ponižujícím zacházením.

Bezpečnost práce
Obchodní partner učiní opatření, aby bylo pracovní prostředí zaměstnanců bezpečné a aby tím zabránil pracovním 

nehodám a ohrožení zdraví. K tomu patří dodržování dostatečných bezpečnostních standardů při chystání a  udržování 

pracoviště, pracovního místa a pracovních prostředků. Učiní ochranná opatření, aby zabránil negativním vlivům 

 chemických, fyzikálních nebo biologických látek. V tomto ohledu budou zaměstnanci dostatečně proškoleni a poučeni. 

Obchodní partner učiní opatření, aby ochránil zaměstnance před únavou. V každém případě bude dodržovat zákonná 

pravidla bezpečnosti práce, pracovní doby, odpočinku a ohledně dovolené a tyto dokumentovat.

Minimální mzda
Obchodní partner hradí svým zaměstnanců minimálně zákonnou minimální mzdu v dané zemi a místě zaměstnání a 

obecně mzdu potřebnou k zajištění vlastní existence nebo mzdu odpovídající kolektivní smlouvě. Přitom zohlední platby 

odpovídající sociálním jistotám v dané zemi.

Antidiskriminační opatření
Jakákoliv diskriminace na základě pohlaví, věku, náboženství, světového názoru, zdraví a postižení, etnické příslušnosti, 

národního a sociálního původu, příslušenství v odborové organizaci, politického příslušenství, sexuální orientace nebo 

rodinného stavu je nepřípustná. Výkon a kvalifikace mají sloužit jako podklad pro posuzování při zaměstnání, platovém 

zařazení, povýšení, přidělování úkolů a dalším vzdělávání. Za rovnocennou práci je třeba hradit stejnou odměnu. 

Svoboda sdružování
Obchodní partner dbá svobody sdružování, především práva zaměstnanců sdružovat se v odborové organizaci a angažovat 

se v souladu s právními předpisy v místě zaměstnání, včetně práva na stávku a práva na kolektivní smlouvy. Založení, 

přistoupení k a členství v odborové organizaci nesmí být důvodem pro neoprávněnou diskriminaci či represe.

Lidská práva a ochrana 
zaměstnanců
(principy UNGC, dohoda ILO 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182)1
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Odpovědnost znamená pro BAUHAUS také odpovědnost za ochranu životního prostředí, zachování přírodních zdrojů 

pro budoucí generace, jakož i boj proti změně klimatu. Při výběru produktů, servisních služeb a obchodních partnerů 

se BAUHAUS řídí kritérii potřeb zákazníků, kvalitou a trvalou udržitelností. Obchodní partneři v dodavatelském řetězci 

přitom hrají klíčovou roli. BAUHAUS očekává od svých obchodních partnerů a jejich dodavatelů, že tyto cíle vezmou 

za své.

Následující kritéria, odvozená z Global Compact Spojených národů, jsou pro společnost BAUHAUS zvláště relevantní:

Zachování přírodních základů
Obchodní partner činí opatření, aby nedocházelo na základě jeho jednání a v rámci dodavatelského řetězce ke škodlivým 

vlivům na přírodu nebo životní prostředí. K tomu patří změny v půdě, jakož i znečišťování vod a vzduchu. Rovněž se 

zasazuje proti nadměrné spotřebě vody, na základě čehož jsou lidem odepírány samotné přirozené základy pro získávání 

a produkci potravin, přístup k čisté pitné vodě, ztížen přístup k čistým sanitárním zařízením či dochází jinak k poškozování 

jejich zdraví.

Ochrana lesů a vod
Pro ochranu klimatu je nutná ochrana lesů, především deštných pralesů a vod. Proto se BAUHAUS zasazuje proti ilegál-

nímu kácení lesů a za ochranu oblastí s cennou biologickou diverzitou. Obchodní partneři společnosti BAUHAUS a jejich 

dodavatelé se nesmí podílet na protiprávním nuceném vyklízení či protiprávním odnímání půdy, lesů nebo vod a musí 

být schopni doložit původ dřevěných produktů.

Minimalizace stopy
Kromě odvrácení negativních vlivů vlastního jednání očekává společnost BAUHAUS od svých obchodních partnerů, že se 

budou aktivně zasazovat za minimalizaci ekologické stopy. K tomu patří především zvyšování vlastní efektivity využívání 

zdrojů, jako např. spotřeby vody a energie, či minimalizace produkce odpadů a používání chemikálií. Obchodní partner 

při používání rtuti dodržuje Minamatskou úmluvu o rtuti (Minamata Convention on Mercury) a při používání chemikálií 

Stockholmskou úmluvu (Stockholm Convention on Persistant Organic Pollutants, POPS).

Dodržování zákonů na ochranu životního prostředí
Obchodní partneři BAUHAUS a veškeré podniky v dodavatelském řetězci musí disponovat všemi zákonem vyžadovanými 

povoleními / licencemi týkajícími se životního prostředí a provozu. V žádném případě BAUHAUS neakceptuje kriminální 

činnosti páchané na životním prostředí či bezohledné využívání přírodních zdrojů. 

Zachování přírodních zdrojů a 
ochrana životního prostředí
(Principy 7-9 UNGC)2
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BAUHAUS se hlásí zcela jasně k volné a férové hospodářské soutěži a bojuje proti korupci či jinému protiprávnímu nebo 

neetickému jednání. Totéž očekává BAUHAUS také od vlastních obchodních partnerů. Starají se o to, aby se předcházelo 

neetickému jednání ve vlastním provozu, jakož i v provozu obchodních partnerů v dodavatelském řetězci a aby se 

neprodleně odkryla a odstranila možná porušení.

Podle UN Global Compact jsou pro BAUHAUS zvláště významné následující aspekty v dodavatelském řetězci:

Protikorupční opatření
Obchodní partner netrpí žádnou formu korupce či jinou formu protiprávního či neetického ovlivňování obchodních 

partnerů nebo úředních osob. K tomu patří nabízení a přijímání úplatků, vydírání, praní peněz, zpronevěra. I sám 

 obchodní partner nepřijímá od ostatních obchodních partnerů či úředníků žádné materiální nebo nemateriální dary, 

které by mohly být považovány za úplatek. Poskytnuté nebo přijaté dárky, občerstvení a pozvánky na zábavné akce 

se  nesmí i se zohledněním jejich častosti a celkové hodnoty objektivně jevit jako schopné ovlivnit obchodní vztah 

nekalým způsobem.

Zacházení se střetem zájmů
Obchodní partner se musí vyvarovat střetům zájmů, které by mohly narušit jeho důvěryhodnost ve vztahu ke 

společnosti BAUHAUS nebo důvěru třetích osob v BAUHAUS. Obchodní partner bude společnost BAUHAUS informovat 

o situacích, které by potenciálně mohly vést ke střetu zájmů.

Férová a volná hospodářská soutěž
Obchodní partner dbá na platné zákony o hospodářské soutěži, především se nepodílí na žádných dohodách  omezujících 

volnou hospodářskou soutěž a zneužívání své pozice na trhu a neprovozuje žádné nekalé obchodní praktiky. Vždy dodržuje 

vývozní předpisy platné pro své obchodní aktivity.

Zacházení s důvěrnými a osobními informacemi
Obchodní partner se hlásí k ochraně důvěrných informací. Činí opatření k ochraně obchodních tajemství. Uznává 

duševní vlastnictví společnosti BAUHAUS a třetích osob a tyto respektuje. Obchodní partner rovněž chrání osobní 

informace a vyznává zacházení s údaji jen v nezbytné míře. Osobní údaje smí být získávány, zpracovávány, sbírány nebo 

ukládány pouze k legitimním obchodním účelům. Takové údaje se smí používat pouze bezpečným a transparentním 

způsobem. Musí se dostatečně chránit před přístupem nepovolaných osob a uchovávat či ukládat pouze na nezbytnou 

dobu.

 

Etika podnikání a 
protikorupční opatření 
(Princip UNGC 10)3
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Uctivé vzájemné zacházení a otevřená a čestná komunikace jsou pro BAUHAUS významnými prvky integrity. Vedení 

podniku přitom hraje významnou roli, aby byly tyto hodnoty v podniku uváděny do života. BAUHAUS očekává od 

všech obchodních partnerů, že zajistí, aby také jejich zaměstnanci, odpovídajícím způsobem vzhledem k jejich úkolům 

a odpovědnostem, uváděli do praxe požadavky tohoto kodexu chování. Pro BAUHAUS jsou přitom důležité především 

následující aspekty:

Řízení rizik
V rámci svého řízení rizik provádí obchodní partner v souladu s požadavky zákona o dodavatelských řetězcích 

pravidelné analýzy rizik (včetně preventivních a nápravných opatření). BAUHAUS k tomu doporučuje svým obchodním 

partnerům účast na vhodných certifikačních systémech.

Zaprotokolování
Obchodní partner zajistí, aby informace o obchodní činnosti, pracovní praktiky, management zdraví a bezpečnosti, 

 jakož i opatření na ochranu životního prostředí svého podniku byly evidovány přesně podle ustanovení zákona o 

povinné odborné péči podnikatelů v dodavatelských řetězcích nebo jiných obdobných pravidel EU či země, ve  které 

obchodní partner provozuje činnost. Na vyžádání k tomu poskytne obchodní partner společnosti BAUHAUS 

transparentní a pravdivé informace a rovněž umožní nahlédnutí do relevantních dokumentů, pokud to není v rozporu 

s ochranou údajů nebo oprávněnými zájmy třetích osob. BAUHAUS si vyhrazuje právo zkontrolovat, resp. nechat 

zkontrolovat dodržování těchto požadavků.

Nakládání s porušením kodexu chování
Pokud obchodní partner ve svém vlastním provozu nebo v provozu obchodního partnera zjistí odchylky od požadavků 

tohoto kodexu chování, neprodleně to společnosti BAUHAUS sdělí. Současně tyto odchylky zdokumentuje, vyšetří a 

prokazatelně odstraní příčiny. V případě porušení tohoto kodexu si BAUHAUS vyhrazuje právo ukončit spolupráci s 

obchodním partnerem nebo jej při příštím výběru obchodního partnera již nadále nezohledňovat.

Oddělení právo & compliance společnosti BAUHAUS je k dispozici jako kontaktní osoba obchodním partnerům pro 

otázky a podněty ke kodexu chování pro obchodní partnery společnosti BAUHAUS.

Realizace a soulad s předpisy 
(compliance)4
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BAUHAUS is the right partner for your workshop, home and garden anytime and anywhere. Every day, we are committed 

to making this vision a reality. The basis for this are our values: Quality, Responsibility and Integrity. The focus 

of our thoughts and actions is on the wishes and needs of our customers, the quality and sustainability of our products 

and services, and compliance with ethical values. 

Only together with our business partners can we successfully implement these points. In this Code of Conduct, we 

therefore describe our requirements and expectations of our business partners with regard to respect for human rights, 

employee health and safety, environmental and climate protection, and ethical business practices. 

The values described here are based on the conventions of the International Labour Organisation (ILO) and the principles 

of the UN Global Compact (UNGC), as well as the 17 global goals for sustainable development of the United Nations 

Agenda 2030. 

Compliance with the requirements of this Code plays an essential role for us at BAUHAUS in the selection of business 

partners and the continuation of the business relationship with them. We expect our business partners to respect and 

observe the requirements formulated here along the entire supply chain. 

The Code will be further specified and explained in more detail in future guidelines.

This Code of Conduct applies to all business partners of all BAUHAUS companies without exception.  

(www.bauhaus.eu/companies). The suppliers of goods, contractors and service providers of all kinds undertake to 

comply with this Code of Conduct at all times. 

BAUHAUS expects that every business partner ensures that all its employees and the business partners in its supply 

chain always act in accordance with the requirements of this Code of Conduct.

In addition, BAUHAUS expects all business partners to ensure that they and their partners in the supply chain always 

comply with all applicable laws, rules and regulations. If the minimum legal standards fall short of the requirements of 

the Code, all business partners are required to take measures to meet the higher requirements of this Code.

Preliminary remark

Scope
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For BAUHAUS, integrity means treating every person fairly and with dignity and respect. Harassment or bullying, insulting 

actions, threats or punishments of a physical, psychological, verbal or sexual nature have no place in our company. 

We expect the same from our business partners. They are committed to upholding internationally recognised human 

rights and protecting their employees. They take measures to ensure that their partners in the supply chain do not violate 

human rights or workers’ rights.

In accordance with the principles of the UN Global Compact and the ILO Conventions, BAUHAUS focuses on the following 

aspects in the area of human rights and the protection of employees throughout the entire supply chain: 

Prohibition of child and forced labour
The business partner shall ensure that child or forced labour is excluded along its own supply chain and that employees 

are not subjected to cruel, inhuman or degrading treatment. 

Occupational health and safety
The business partner takes measures to ensure that the working environment of the employees is safe and thus to prevent 

work-related accident and health hazards. This includes compliance with sufficient safety standards in the provision and 

maintenance of the place of employment, the workplace and the work equipment. The business partner takes protective 

measures to avoid negative effects caused by chemical, physical or biological substances. In this respect, sufficient training 

and instruction of the employees takes place. The business partner shall take measures to protect its employees from 

fatigue. In any case, the business partner complies with and documents the statutory health and safety, working time, 

rest and holiday regulations.

Minimum wage
The business partner shall pay its employees at least the statutory minimum wage of the country and place of employment 

concerned and generally a living wage or a wage corresponding to the collective agreement. In doing so, it will take into 

account the social security benefits in the country concerned. 

Anti-discrimination
Any discrimination based on gender, age, religion, belief, health and disability, ethnicity, national and social origin, trade 

union membership, political affiliation, sexual orientation or marital status is prohibited. Performance and qualifications 

shall serve as a basis for assessment in recruitment, salary classification, promotion, allocation of tasks and further training. 

Equal pay for work of equal value is required.

Freedom of association
The business partner shall respect the freedom of association, in particular the right of workers to form and join a trade 

union in accordance with the law of the place of employment, including the right to strike and the right to collective 

bargaining. The formation, joining and membership of a trade union shall not be grounds for unjustified discrimination 

or retaliation.

 Human rights and
protection of workers
(UNGC Principles 1-6, ILO Conventions 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182)1



Code of Conduct | 10

For BAUHAUS, responsibility also means responsibility for protecting the environment, preserving natural resources for 

future generations and combating climate change. When selecting products, services and Business Partners, BAUHAUS 

is guided by the criteria of customer needs, quality and sustainability. Business partners in the supply chain play a key 

role. BAUHAUS expects its business partners and their suppliers to commit to these goals.

The following criteria derived from the United Nations Global Compact are of particular relevance to BAUHAUS:

Conservation of natural resources
The business partner takes measures to prevent harmful impacts on nature or the environment as a result of its actions 

and within the supply chain. This includes soil degradation and the pollution of water and air. The business partner also 

works to prevent the over-consumption of water, which deprives people of the natural basis for food preservation and 

production, denies access to clean drinking water, impedes access to clean sanitation or otherwise harms their health.  

Protection of forests and waterbodies
The protection of forests, especially rainforests, and waterbodies is indispensable for climate protection. Therefore, 

BAUHAUS opposes illegal logging and is committed to protecting areas of valuable biodiversity. BAUHAUS business 

partners and their suppliers shall not engage in unlawful forced eviction practices or unlawful deprivation of land, 

forests or waters and shall provide proof of origin of wood products.  

Reduction of the footprint
In addition to averting the negative effects of its own actions, BAUHAUS expects its business partners to actively work 

towards reducing their ecological footprint. This includes, in particular, increasing their own resource efficiency, for 

example in water and energy consumption, as well as minimising waste production and the use of chemicals. The 

business partner shall comply with the Minamata Convention on Mercury in the use of mercury and the Stockholm 

Convention on Persistent Organic Pollutants (POPS) in the use of chemicals.

Compliance with environmental legislation
BAUHAUS business partners and all companies in the supply chain must have all legally required environmental and 

operating permits and licences. In no way does BAUHAUS accept criminal environmental activities or the reckless use 

of natural resources.

Conservation of natural 
resources and protection
of the environment
(UNGC Principles 7-9)2
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BAUHAUS is clearly committed to free and fair competition and opposes corruption or other illegal or unethical acts. 

BAUHAUS expects the same from its own business partners. They shall take care to prevent unethical acts in their own 

business operations and those of their business partners in the supply chain, and to uncover and remedy possible 

violations without delay.

According to the UN Global Compact, the following aspects in the supply chain are of particular importance for BAUHAUS:

Anti-corruption
The business partner does not practise or tolerate any form of corruption or any other unlawful or unethical form  

of influence on business partners or public officials. This includes offering and accepting bribes or kickbacks, extortion, 

money laundering, embezzlement or misappropriation. In addition, the business partner will not accept any tangible 

or intangible benefits that could be considered a bribe from other business partners or public officials. Gifts given or 

accepted, hospitality and invitations to entertainment events must not appear objectively suitable to influence the 

business relationship in an unfair manner, also taking into account their frequency and total weight. 

Dealing with conflicts of interest
The business partner shall avoid conflicts of interest that may affect its credibility in the relationship with BAUHAUS or 

the trust of third parties in BAUHAUS. The business partner will inform BAUHAUS about situations that may potentially 

lead to a conflict of interest.

Fair and free competition
The business partner respects the applicable antitrust laws, in particular it does not participate in agreements restricting 

competition and the abuse of its market position and refrains from unfair business practices. It shall comply with the 

export control regulations applicable to its business activities in each case.  

Handling confidential and personal information
The business partner is committed to protecting confidential information. The business partner takes measures to 

protect trade secrets. The business partner acknowledges and respects the intellectual property rights of BAUHAUS 

and third parties. The business partner is also committed to the protection of personal information and data economy. 

Personal data may only be collected, processed, gathered or stored for legitimate business purposes. Such data may 

only be used in a secure and transparent manner. It shall be adequately protected from access by unauthorised persons 

and shall be kept or stored only as long as necessary. 

 Business ethics and  
anti-corruption
(UNGC Principle 10)3
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For BAUHAUS, respectful interaction and open and honest communication are essential elements of integrity.  

The company management plays an essential role in ensuring that these values are lived in the company.  

BAUHAUS expects all business partners to ensure that their employees also implement the requirements of this 

Code of Conduct in accordance with their respective tasks and responsibilities. The following aspects are of primary 

importance to BAUHAUS: 

Risk management 
As part of its risk management, the business partner conducts regular risk analyses (including preventive and 

remedial measures) in accordance with the requirements of the Supply Chain Act. BAUHAUS recommends business 

partners to participate in suitable certification systems for this purpose. 

Logging
The business partner shall ensure that information on its business operations, labour practices, health and safety 

management and environmental protection measures is recorded accurately in accordance with the requirements of 

the Act on Corporate Due Diligence in Supply Chains or other similar regulations of the EU or the country in which 

the Business Partner operates. Upon request, the business partner shall provide BAUHAUS with relevant information 

in a transparent and unaltered manner and grant access to relevant documents, unless data protection or legitimate 

interests of third parties conflict with this. BAUHAUS reserves the right to check compliance with the requirements 

or to have them checked.

Dealing with breaches of the Code of Conduct
If the business partner detects deviations from the requirements of this Code of Conduct in its own business operations 

or those of a business partner, it shall inform BAUHAUS immediately. At the same time, the business partner will 

document these deviations, investigate them and verifiably eliminate the causes. In case of violations of the Code, 

BAUHAUS reserves the right to terminate the cooperation with the business partner or to disregard the business 

partner in future selections of business partners.

The Legal & Compliance department of BAUHAUS is available as a contact for business partners for questions and  

suggestions regarding the BAUHAUS Code of Conduct for Business Partners.

Implementation and  
compliance4
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