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Spoločnosť Crown Holdings, Inc. sa prostredníctvom svojej celosvetovej skupiny spoločností zaviazala 

konať eticky a zodpovedne vo všetkých aspektoch našich prevádzok. 

 
Udržateľnosť je základnou hodnotou spoločnosti Crown. Jedným z kľúčových faktorov Kódexu správania 

dodávateľov spoločnosti Crown je zabezpečiť, aby naši dodávatelia porozumeli našim hodnotám 

udržateľnosti a konali v súlade s nimi. Vyzývame našich dodávateľov, aby neustále pracovali na 

implementácii zásad trvalo udržateľného rozvoja, ako sú tie, ktoré sú uvedené v našom kódexe 

dodávateľov, do svojich vlastných operácií a svojich dodávateľských reťazcov. 

 
V spoločnosti Crown je ochrana životného prostredia základnou súčasťou našej obchodnej filozofie. 

Spoločnosť Crown si je vedomá, že ochrana ľudského zdravia a životného prostredia je dobrým 

obchodným postupom, ktorý šetrí zdroje a chráni zamestnancov, zákazníkov, širokú verejnosť a životné 

prostredie. 

 
Každá zodpovedná spoločnosť by mala zvážiť potenciálne vplyvy každodenných obchodných 

rozhodovacích procesov na životné prostredie spolu s príležitosťami na ochranu prírodných zdrojov, 

zníženie zdrojov, recykláciu materiálov a kontrolu znečisťovania, aby sa zabezpečilo čistejšie ovzdušie a 

voda a zníženie miery odpadu na skládkach. Spoločnosť Crown vyžaduje od svojich dodávateľov, aby 

podnikali v súlade so všetkými príslušnými zákonmi o ochrane životného prostredia. Dôrazne odporúča, 

aby ich dodávatelia prijali udržateľné postupy pri vykonávaní svojich operácií s cieľom šetriť prírodné 

zdroje a minimalizovať vplyv operácií na životné prostredie. 

 
Spoločnosť Crown očakáva, že jej dodávatelia budú podporovať a rešpektovať ochranu ľudských práv a 

zabezpečia, že sa nepodieľajú žiadnym spôsobom na porušovaní ľudských práv. Spoločnosť Crown 

očakáva, že sa jej dodávatelia budú riadiť všeobecne uznávanými pracovnými postupmi a ich prioritou 

bude zdravie a bezpečnosť. Od dodávateľov sa očakáva, že budú dodržiavať všetky príslušné zákony v 

oblasti pracovného práva, vrátane tých, ktoré sa týkajú miezd, nadčasov, dovoleniek, neprítomností, 

zdravotného postihnutia, maximálneho pracovného času a zákonného práva na prácu. 

 
Zodpovedné a etické získavanie zdrojov 

Zodpovedné a etické zabezpečovanie zdrojov zahŕňa všetky kroky navrhnuté a podniknuté na 

zabezpečenie toho, aby sa získavanie zdrojov uskutočňovalo eticky a aby bolo sociálne a 

environmentálne zodpovedné. Teraz viac ako kedykoľvek predtým ľuďom záleží na tom, odkiaľ ich 

výrobky pochádzajú a ako boli vyrobené (až k zdroju materiálov). Zainteresované strany na spoločnosti 

vyvíjali tlak, aby sa s týmito problémami vyporiadali, inak im hrozí poškodenie dobrého mena a prípadne 

aj regulačné tresty. Okrem toho sa môže verejná nespokojnosť, regulačné opatrenia a obavy investorov 

pretaviť do nákladných oneskorení výroby, keď sa dodávatelia snažia zaistiť udržateľnejšie a eticky 

získané náhrady. 

 
Zodpovedné a etické ciele pri zabezpečovaní zdrojov: 

Cieľom programu zodpovedného a etického správania pri zabezpečovaní zdrojov spoločnosti Crown je 

identifikovať a eliminovať akékoľvek negatívne environmentálne a sociálne praktiky, ktoré nie sú v 

súlade s poslaním a víziou spoločnosti Crown. 

Program zodpovedného a etického získavania zdrojov spoločnosti Crown sa osobitne zameriava na 

suroviny a služby, ktoré sú pre naše podnikanie kľúčové a nevyhnutné. Ďalej uvádzame súhrn našich 

programových cieľov: 
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Úrovne implementácie programu Zodpovedného a etického získavania zdrojov spoločnosti 

Crown: Snaha o dokonalosť a neustále zlepšovanie je dôležitým aspektom spôsobu, akým Crown 

podniká. Spoločnosť Crown povzbudzuje a odporúča dodávateľom, aby: 

- Neustále zdokonaľovali svoje výrobky a / alebo služby s cieľom zlepšovať kvalitu, znižovať 

náklady a dopad svojich výrobkov na životné prostredie. 

- Viedli presné záznamy v dodávateľskom reťazci. 

- Identifikovali, stanovovali ciele a implementovali akčné plány na znižovanie vplyvov na životné 

prostredie v oblastiach využívania vody a energie, vypúšťania odpadových vôd, emisií 

skleníkových plynov, tvorby odpadu, využívania skládok a balenia. 

- Snažili sa znižovať svoje environmentálne stopy, zaviazali sa k neustálemu zlepšovaniu v 

otázkach udržateľnosti a podporovali dosiahnutie cieľov programu udržateľnosti spoločnosti 

Crown. 

- Získavali suroviny z udržateľných zdrojov, ak sú kompatibilné s potrebami výrobných 

procesov spoločnosti Crown. 

Proces neustáleho zlepšovania v rámci programu zodpovedného a etického získavania zdrojov 

spoločnosti Crown zahŕňa nasadenie nasledujúcich implementačných nástrojov: 

1- Spoločnosť Crown rozšíri svoj prebiehajúci program zodpovedného získavania zdrojov globálne, 

pričom uprednostní najčastejšie a / alebo najväčšie nákupné kategórie spoločnosti. Tieto 

kategórie tvoria najväčšiu časť našich celkových výdavkov. Malé zmeny týchto nákupov by mohli 

významne ovplyvniť jednak spôsobené dopady, ako aj pokrok spoločnosti. 

 
2- Spoločnosť Crown využije príležitosť vytvorenú pri rokovaniach o novej zmluve alebo pri procese 

preskúmania / obnovenia / prehodnocovania na začlenenie sociálnych a environmentálnych 

kritérií do rozhodovania o obstarávaní zdrojov. Patrí sem okrem iného zabezpečenie toho, aby 

Kódex správania dodávateľov spoločnosti Crown pochopili a akceptovali všetci dodávatelia a aby 

všetky potrebné otázky boli kladené počas našich hodnotení zdrojov. 

 

3- Pokiaľ ide o základné obstarávané tovary a základné služby, ktoré podľa uváženia spoločnosti 

Crown budú mať najpravdepodobnejšie negatívne spoločenské a / alebo environmentálne vplyvy 

v dôsledku vplyvu niektorého z nasledujúcich faktorov, spoločnosť Crown zváži zavedenie 

hodnotení a auditov tretích strán: 

a. nedostatok regulácie a presadzovania práva v regióne, z ktorého pochádzajú. 

 

b. Hlavné výzvy špecifické pre dané odvetvie a riziká súvisiace s dobrou povesťou, 

Zodpovedné a etické získavanie zdrojov 
- Do roku 2025 bude 75% hlavných surovín a základných služieb spoločnosti 

Crown (podľa výdavkov) vyhodnotených ako v súlade so zásadami a 

požiadavkami spoločnosti Crown na zodpovedné a etické získavanie zdrojov. 

- Do roku 2025 budú všetci dodávatelia, ktorých spoločnosť Crown vyhodnotí 

ako vysoko rizikových podľa našich štandardov zodpovedného a etického 

získavania zdrojov vyhodnotení externými auditmi 

- Do roku 2030 bude 100% hlavných surovín a základných služieb spoločnosti 

Crown (podľa výdavkov) vyhodnotených ako v súlade so zásadami a 

požiadavkami spoločnosti Crown na zodpovedné a etické získavanie zdrojov. 
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ako sú určené zainteresovanými stranami, akademickou obcou, priemyselným, 

odvetvím a organizáciami občianskej spoločnosti. 

c. nedostatok transparentnosti a / alebo sledovateľnosti dodávateľského reťazca. 

d. riziko kontinuity dodávky kritických vstupov produktu. 

4- Ako dôkaz súladu s požiadavkami programu Zodpovedného a etického získavania zdrojov 

spoločnosť Crown akceptuje verifikácie tretích strán ponúkané dodávateľmi a / alebo ich 

subdodávateľmi, ak sú tieto tretie strany považované spoločnosťou Crown a zainteresovanými 

stranami za dôveryhodný zdroj verifikácie. Tento zoznam v súčasnosti zahŕňa okrem iného 

Ecovadis, SEDEX a ASI. 

 
5- V súlade s našou vlastnou agendou a v reakcii na požiadavky zákazníkov spoločnosť Crown 

povzbudí našich dodávateľských partnerov, aby sa pripojili a udržali si členstvo v Iniciatíve 

etického obchodovania (ETI) alebo podobných etických obchodných organizáciách a v iniciatíve 

starostlivosti o hliník (Aluminium Stewardship Initiative - ASI). 

 
6- Spoločnosť Crown zavedie vzdelávací program zodpovedného a etického získavania 

zdrojov pre svoje obstarávacie tímy po celom svete. 
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