
CHARTA

DODAVATELŮ

LISI je průmyslová skupina s celosvětovou působností, specializující se na výrobu montážních 
celků a součástí, s vysokou přidanou hodnotou pro letecký a automobilový průmysl a oblast 
zdravotnictví. Vztahy skupiny LISI s dodavateli jsou základem jejího úspěchu. Skupina LISI ze 
strany dodavatelů očekává striktní dodržování zákonů a předpisů platných v zemích, kde 
působí nebo plní potřeby skupiny LISI. Cílem této charty je vyjádřit očekávání skupiny LISI -ze 
strany jejích dodavatelů. Plněním níže uvedených podmínek se skupina LISI zavazuje, že bude 
rozvíjet se svými dodavateli dlouhodobá partnerství a nabízet příležitosti pro rozvoj obchodních 
vztahů se všemi subjekty po celém světě, aby byla zajištěna vzájemná a dlouhodobá 
úspěšnost. 

 Dodavatelé skupiny LISI musí dodržovat principy norem ISO 14001 a OHSAS 18001 a jejich 
další aktualizace, a jejich cílem musí být získání těchto certifikací. Kromě toho musí uplatňovat postup 
snižování environmentální stopy (mimo jiné používání recyklovaných surovin, snižování množství 
odpadů, snižování spotřeby energie, využívání obnovitelných zdrojů energie…). 
Skupina LISI zejména očekává od svých dodavatelů, že budou podporovat rozvoj lidského potenciálu, 
při výrobě svých výrobků budou ctít společenskou odpovědnost, a že budou dodržovat předpisy 
ohledně minerálů z konfliktních zón (Conflict Minerals Act). 

Dodavatelé musí také dodržovat deset zásad programu OSN Global Compact (Společenská 
odpovědnost podniků). 

Aby se splnila povinnost obezřetnosti a předcházelo se rizikům souvisejících s jednou z těchto zásad, a 
to bojem proti korupci, očekává skupina LISI od svých dodavatelů, že budou uplatňovat Kodex chování 
v oblasti boje proti korupci a že budou používat systém oznamování. Tyto nástroje jsou k dispozici pro 
interní i externí zúčastněné strany na internetových stránkách skupiny LISI v rubrice „Ethique“ (Etika).     
 

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST PODNIKŮ

 Dodavatelé spolupracující s jednotlivými divizemi skupiny LISI jsou si vědomi kritičnosti svých 
výrobků a aplikací v oboru letectví, automobilového průmyslu i zdravotnictví, nesou odpovědnost a 
uzavírají pojištění u prověřených solventních pojišťoven, a dále nesou veškeré s tím spojené finanční 
důsledky v rámci celého zásobovacího řetězce až po konečného uživatele. 
  

        

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

Charta dodavatelů skupiny LISI platí pro skupinu a její tři divize : LISI AEROSPACE, LISI AUTOMOTIVE a 
LISI MEDICAL.            
Nejlepší podmínky, poskytnuté dodavatelem jednomu z podniků skupiny LISI, musí platit pro všechny 
společnosti skupiny, bez ohledu na divizi a sídlo. Požadavky této charty musí být uplatňovány na 
všechny dodavatele a jejich dodavatele. 
  

OBLAST PŮSOBNOSTI 



 Dodavatelé musí dodržovat všechny své smluvní závazky (jako požadavky na kvalitu, dodací 
nebo prováděcí lhůty…) a musí uplatňovat postup trvalého zlepšování, aby dosahovali provozní 
výjimečnosti ve všech oblastech (BOZP, životní prostředí, kvalita, služby, konkurenceschopnost…). 
Inovace jsou klíčem k posilování naší konkurenční výhody, a skupina LISI dbá na to, aby své dodavatele 
zapojovala do svých postupů, sdílených inovací prospěšných pro všechny. 

 

PROVOZNÍ VÝSLEDKY

   Z hlediska kvality je certifikace ISO 9001 očekávaným minimem. U výrobků a služeb s přímým 
dopadem na shodu výrobků, vyráběných skupinou LISI, je vyžadována certifikace EN9100 pro letectví 
a IATF 16949 pro automobilový průmysl. 

CERTIFIKÁTY KVALITY

 Dodavatelé musí vhodným způsobem zpracovávat citlivé informace důvěrné, výhradní a osobní 
povahy a musí dodržovat platnou legislativu v oblasti práv duševního vlastnictví a platnou národní i 
nadnárodní legislativu ohledně ochrany osobních informací. 

        

OCHRANA INFORMACÍ

 Dodavatelé musí mít zaveden proces identifikace, předcházení a řízení rizik, podporovaný 
postupy v rámci plánu zabezpečení. 

ŘÍZENÍ RIZIK

 Dodavatelé musí přijímat veškerá opatření nezbytná pro ochranu image skupiny LISI. 

OCHRANA IMAGE SKUPINY LISI
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