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1 Všeobecně 

Firma RONAL AG (a.s.) a její dceřiné společnosti (následně nazývané RONAL GROUP) patří k předním 
výrobcům na celosvětovém trhu s koly z lehkého kovu (s litými koly). Podnik zobrazuje se svými výkony 
celý procesní řetězec – všechny výrobní kroky, od konstrukce přes výrobu nástrojů až ke konečnému 
produktu, jsou prováděny na nejmodernějších výrobních zařízeních firmami skupiny RONAL GROUP. 
Inovativní procesy a vlastní vyvinuté technologie garantují inovační sílu a vysoké požadavky na kvalitu 
podniku.  
 
Aby bylo možno tohoto cíle dosáhnout, je naším nejvyšším cílem dlouhodobá spokojenost zákazníků. My, jako 
RONAL GROUP, dodáváme našim zákazníkům vysoce kvalitní produkty. Lze toho dosáhnout pouze pomocí 
našeho důsledného používání osvědčených a nových metod pro zajištění kvality a procesů.  
 
 
My, jako RONAL GROUP, považujeme za svou odpovědnost úzce spolupracovat s našimi dodavateli, s 
důvěrou si vyměňovat informace a důsledně sledovat potenciály zlepšení. Chtěli bychom, aby partnerství 
bylo výhodné pro obě strany.  
 
1.1 Účel příručky   

Příručka dodavatele je návodem pro spolupráci mezi skupinou firem RONAL GROUP a jejími dodavateli. 
Ustanovení, procesy a postupy v ní obsažené musí být důsledně používány a realizovány v praxi. Příručka 
dodavatele popisuje zásady a postupy spolupráce s dodavateli při partnerské spolupráci, při dodržení 
pravidel „Compliance“ RONAL GROUP a nezávisle na tom, kde mají dodavatelé výrobního a obchodního 
zboží svůj výrobní závod. Společným cílem při tom je vyrábět kola nejvyšší kvality, jakož i trvale 
zabezpečovat a budovat partnerskou spolupráci, aby bylo možné vyhovět nárokům našich zákazníků.   
 
Společnost RONAL GROUP má zavedený certifikovaný systém řízení kvality v souladu s požadavky IATF 
16949:2016 a je povinna splňovat kromě úředních a zákonných požadavků také aktuálně platné požadavky 
zákazníků. Zvláštní oblast zájmu tohoto standardu spočívá ve vývoji dodavatelů a subdodavatelů za účelem 
splnění požadavků specifických pro automobilový průmysl, jakož i přenesení požadavků zákazníků výrobců 
automobilů na celý dodací řetězec k zajištění včasného zásobení produkty v souladu se specifikacemi a 
požadavky. 
 
Příručka dodavatele je závazný dokument. Tvoří základ a je základním předpokladem pro obchodní vztahy 
mezi skupinou firem RONAL GROUP a jejími dodavateli a slouží jako návod pro trvalou, úspěšnou a vysoce 
hodnotnou partnerskou spolupráci.   
 
1.2 Cíle příručky   

Kvalita partnerů ve vztahu ke kompetenci, flexibilitě a spolehlivosti, jakož i kvalita vzájemné spolupráce 
celého dodacího řetězce určují spokojenost zákazníků a tím i konkurenceschopnost našeho podniku. Za 
účelem splnění a zajištění těchto vysokých požadavků předpokládáme, že Vy jako náš dodavatel 
disponujete účinnými systémy řízení a pravidelně potvrzujete řádnou funkci svých systémů pomocí 
příslušných dokladů s důkazy.  
 
Naši zákazníci vyžadují nepřetržité zlepšování kvality, jakož i povinnost, aby byl dodržován „CÍL-NULA-
CHYB“. My tento cíl očekáváme i od našich dodavatelů. Pouze tak dosáhneme všeobecně platného 
pochopení kvality pro plné splnění požadavků zákazníků v celkovém dodacím řetězci: dodavatel  RONAL 
GROUP  zákazník.  
 
Společnost RONAL GROUP usiluje se svými dodavateli o kvalitativně vysoce hodnotné a trvalé partnerství. 
Tato příručka dodavatele má napomoci zlepšovat vztahy mezi příslušným partnerem a skupinou firem 
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RONAL GROUP, minimalizovat ztráty vyplývající ze sporů, jakož i zabránit dodatečným výdajům a 
nákladům.   
 
1.3 Oblast platnosti příručky  

Tato příručka platí pro dodavatele investičního a výrobního majetku (vč. obchodního zboží), jakož i služeb 
nezávisle na tom, kde mají tito dodavatelé své sídlo. Tvoří základ spolupráce v kompletním dodacím řetězci 
skupiny firem RONAL GROUP a je použitelná pro veškeré dodávky společnostem skupiny RONAL GROUP.  
 
Společnost RONAL GROUP si vyhrazuje právo kontrolovat na místě u dodavatele prostřednictvím expertů, 
po předchozím oznámení, v obvyklých provozních dobách a v souladu s aktuálně použitelným právem, 
dodržování následně uvedených požadavků.  
 
Závazným je vydání příručky dodavatele v německém jazyce. Tato příručka je dodavateli k dispozici v 
elektronické podobě na  www.ronalgroup.com. 
 
 
1.4 Zachování tajemství / Důvěrnost    

Dodavatel se zavazuje zachovávat informace získané vzájemnou výměnou v tajnosti a především je 
nezpřístupňovat žádným způsobem třetím osobám. Dodavatel zajistí, aby byli všichni odpovědní 
pracovníci příslušným způsobem touto povinností zavázáni.   
 
V případě potřeby může RONAL GROUP dodavatele vyzvat, aby podepsal zvláštní dohodu «Non-Disclosure-
Agreement (NDA)» - dohodu o zachování tajemství.  
 
1.5 Management pro případ nouze  

Dodavatelé jsou vyzváni k vypracování plánů pro nouzové situace, aby bylo v případě nouze možné zajistit 
způsobilost k dodávkám. Události (jako je stávka, požár, insolvence subdodavatelů atd.), které mohou mít 
negativní účinky na objednané dodávky ve vztahu ke kvalitě produktů, dodacím termínům nebo množství, 
musí být okamžitě po jejich zjištění oznámené oddělení pořizování/nákupu společnosti RONAL GROUP. 
Aby byl dodavatel i přes takovýto případ nouze schopen dodávat produkty bez vad v objednaném 
množství, musí provést přiměřená preventivní opatření. Opatření musí být na požádání RONAL GROUP 
objasněna v nouzovém plánu a realizována. 

 

Možnými příklady pro tato opatření jsou:  

 vybudování bezpečnostních zásob  
 vyhradit/kvalifikovat alternativní výrobní možnosti  
 znát alternativní zdroje dodání u polotovarů  
 dostatečná zabezpečovací opatření v oblasti elektronického zpracování dat (EDV)  
 flexibilní kapacity, aby bylo možno zajistit pomocí krátkodobých dodělávek způsobilost k 

dodávkám (víkendová práce, zvláštní směny atd.)  
 komunikační prostředí s kontaktními osobami a zástupci v různých odděleních  

 

1.6 Code of Conduct (Kodex chování) 

Právní a etické zásady obsažené v podnikovém kodexu (Code of Conduct) RONAL GROUP jsou 
předpokladem trvalé úspěšnosti podniku. Code of Conduct slouží k tomu, aby byla podporována důvěra 
mezi našimi pracovníky, obchodními partnery a zákazníky. Do dokumentu Code of Conduct lze kdykoliv 
nahlédnout na naší domovské stránce na internetu ronalgroup.com/firmenkultur/code-of-conduct. 
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RONAL GROUP očekává, že dodavatel poskytne záruku, že v jeho organizaci budou realizovány a 
dodržovány zásady uvedené v tomto dokumentu.    
 
 

2 Spolupráce  

2.1 Kontaktní osoba  

Pro dosažení společného cíle je nezbytně nutná úzká spolupráce mezi dodavatelem a oddělením 
pořizování/nákupu RONAL GROUP. Aby bylo možno zajistit optimum efektivity, transparence a koordinace, 
zavazuje se dodavatel spolupracovat při všech komerčních a technických záležitostech s oddělením 
pořizování/nákupu RONAL GROUP.  
Technické porady nebo návštěvní termíny jakéhokoliv druhu v našich závodech musí být předem 
odsouhlaseny s nákupčím v příslušném závodě.  

 
2.2 Pojištění zodpovědnosti / Pojištění zodpovědnosti za výrobek 

Dodavatel musí během doby trvání obchodních vztahů se společností RONAL GROUP udržovat pojištění 
zodpovědnosti a v případě potřeby pojištění ručení za škody způsobené výrobkem, které pokrývá kromě 
jiného regresní nároky na základě věcných škod a/nebo škod na osobách. Na požádání musí být skupině 
firem RONAL GROUP předán doklad o pojištění, které musí být při změně pojistných podmínek bez vyzvání 
obnoveno.   

  
 

2.3 Pověřenec v oblasti bezpečnosti produktů 

RONAL GROUP si vyhrazuje zavázat dodavatele povinností jmenovat pracovníka pověřeného v oblasti 
bezpečnosti výrobků. Pokud by pracovník pověřený v oblasti bezpečnosti výrobků nevyhovoval 
požadavkům zákazníků RONAL GROUP, má dodavatel povinnost nechat jej, aby si zvýšil kvalifikaci v 
uznaném školicím zařízení. Doklad o školení pracovníka, jakož i jeho kontaktní data musí být skupině 
RONAL GROUP předány. Odporují-li požadavky specifické pro jednotlivé zákazníky obsahu tohoto 
odstavce, pak jsou tyto požadavky dodavateli sděleny a platí přednostně.  

 

2.4 Zpětná sledovatelnost  

Zpětná sledovatelnost výrobků musí být zajištěna dle jejich rizika. Zvláštní zřetel při tom musí být kladen 
na výrobky se zvláštními znaky. Produkty se zvláštními znaky musí být označeny tak, aby byla kompletně 
možná jejich absolutní zpětná sledovatelnost až k použité šarži suroviny, včetně data výroby a množství. 
Specifická pravidla, popř. pravidla nad tento rámec ke zpětné sledovatelnosti zůstávají vyhrazena.   

 
 

3 Logistika 

3.1 Minimální údaje na fakturách a v dodacích listech  

Pokud nebylo dohodnuto jinak, musí dodavatel zajistit, aby byly v dodacích listech a na fakturách k 
dispozici minimálně následující údaje:  

• příjemce  
o adresa závodu příjemce   

• dodavatel, odesílatel  
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o název firmy   
o adresa  

• číslo dodacího listu  
• data o odeslání 

o Incoterms (poslední verze) 
o váha brutto [kg] 
o váha netto [kg] 
o druh obalu  

• Dodatečné údaje  
o objednací číslo  
o seznam kusů jednotlivých balení s uvedením dávky/šarže a čísel kusů  
o čísla šarží a/nebo sérií  

• Kontaktní osoba  
o jméno a číslo telefonu  

• Odesílací text 
o číslo artiklu RONAL GROUP  
o materiálové číslo dodavatele   
o označení artiklu   
o množství včetně jednotky  

 

Pro výpočet data úhrady platí zásadně datum vystavení faktury.  
 

Společnost RONAL GROUP vyžaduje vystavení faktury v digitální podobě, pokud se strany nedohodly jinak.  
Společnost RONAL GROUP si vyhrazuje právo zatížit vícenáklady za chybějící nebo nesprávné údaje v 
dodacím listě nebo na faktuře paušálem za zpracování.  

 

3.2 Vyřízení (realizace) 

Dodací podmínky a logistické požadavky popisují všechna důležitá kritéria pro dodací doklady a vyřízení 
objednávky.   

 
Kontaktní osoba a dosažitelnost  

Od začátku spolupráce musí být na straně dodavatele určena kontaktní osoba (a její zástupce), na kterou 
se může RONAL GROUP obracet s logistickými tématy. Kontaktní osoba nebo její zástupce musejí být 
dosažitelní v pracovní dny v době mezi 8. a 16. hodinou (místního času dodavatele). Pro komunikaci se 
předpokládá, že kontaktní osoba (a její zástupce) hovoří jazykem místního závodu odběratele nebo 
anglicky.  

 
Zásady balení (druh, materiály a označení) 

Zvolený obal musí odpovídat požadavkům na balené zboží.  

 

Realizace odeslání 
Jestliže nebylo dohodnuto jinak, musí dodavatel v zásadě zohledňovat poskytovatele přepravních služeb, 
určené skupinou RONAL GROUP. Přepravci musí být předány řádné přepravní a průvodní doklady.  

 

Vyřízení vratných obalů 
Jestliže existují, vede dodavatel účty pro vratné obaly a provádí pravidelně odsouhlasení zůstatků na 
účtu s bezprostředním partnerem směny.  
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4 Zpracování reklamací   

Jestliže jsou v rámci vstupní kontroly zboží nebo dalšího zpracování a použití zjištěny u dodaného výrobku 
závady nebo indicie existence vad, pak je dodavatel informován a společnost RONAL GROUP si vyhrazuje 
všechna práva vyplývající z vad (ze záruky). Dodavatel poté neprodleně zavede okamžitá opatření k 
zabránění dalších vadných dodávek a informuje na základě oznámení 8D Report a/nebo seznamu vad 
(pouze u investičních majetků).  

Výsledek následné analýzy příčin, jakož i poté zavedená trvalá opatření k odstranění a jejich účinnost, jsou 
skupině RONAL GROUP neprodleně formou oznámení 8D-Report a/nebo seznamu vad sděleny. Oznámení 
8D Report je ke stažení na domovské stránce RONAL GROUP ronalgroup.com/lieferanten. 
 

5 Dodavatelský management  

5.1 Výběr dodavatelů  

Potřebné informace o dodavatelích jsou získávány prostřednictvím samohodnocení dodavatele a 
dodatečně prostřednictvím dodavatelských auditů. Definovaný postup uvolnění dodavatele zajišťuje, že 
skupina RONAL GROUP přijme do seznamu schválených dodavatelů pouze podniky, které jsou spolu s námi 
nositeli vysokých nároků a tyto nároky vyžadují také ve svém celkovém dodacím řetězci.   

 

5.2 Kontrola a hodnocení dodavatelů  

Výkonové ukazatele týkající se dodavatelů jsou pravidelně kontrolovány a tvoří podklad pro zařazení 
dodavatelů v rámci hodnocení dodavatelů. Dodavatelé obdrží minimálně jednou ročně výsledek svého 
zařazení. Dodavatelé, u nichž jsou zjištěny závažné odchylky od dohodnuté výkonnosti dodavatele, obdrží 
meziroční výsledky hodnocení ve vztahu k události, které obsahují opatření pro obnovení uspokojivého 
výkonu dodavatele.  

 

Hodnocení dodavatele zahrnuje následující kritéria:   
• logistický  výkon (včasnost dodávek) 
• shoda dodaných produktů a služeb, hodnocená během vstupní kontroly zboží/služeb   
• počet reklamací   
• další příslušná kritéria 

Při hodnocení dodavatelů jsou dodavatelé rozděleni na základě shora uvedených kritérií do kategorií A, B 
a C:  

dodavatel A  =  93 – 100 % 

dodavatel B =  81 –  92 % 
dodavatel C  =  <=  80 % 

 

U dodavatelů B a C jsou společně dohodnuta nápravná a preventivní opatření s cílem trvale zajistit výkon 
dodavatele na požadované úrovni.  
 

Kritéria hodnocení při vstupní kontrole zboží/služeb  

Po pozitivním ohodnocení kvalitativní způsobilosti dodavatele a po schválení vzorků a schválení sériových 
dodávek, jsou produkty a služby podrobeny vstupní kontrole zboží ve vztahu ke skupinám zboží na základě 
dohodnutých technických podkladů a specifikací, aby bylo možno přezkoumat shodu s požadavky dle 
následujících hledisek:  

 přesnost v množstvích a termínech porovnáním s objednacími daty; 
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 kontrola kvality posouzením počtu vadných dílů kontrolovaného rozsahu (a nikoliv počet chyb);  
 je-li na jednom dílu zjištěno více chyb, pak jde do hodnocení nejzávažnější chyba;  
 chyby, které jsou identifikovány až při dalším zpracování (namátkového charakteru), při vstupní 

kontrole zboží nebo na základě skryté vady, jsou, je-li to možné, přiřazeny k šarži dodávky a jdou 
jako reklamace do hodnocení.  

 

Reklamace relevantní pro posuzování  
Do hodnocení  dodavatele jsou zahrnuty vady (při použití a zpracování):  

 neshoda s dohodnutými technickými podklady a specifikacemi;  
 vady a poruchy způsobené dodavatelem (např. zastavení dodávek) u zákazníků  RONAL GROUP; 
 záruční vady způsobené dodavatelem ze strany zákazníků RONAL GROUP; 
 zvláštní jízdy zapříčiněné dodavatelem (události a dodatečné přepravní náklady); 
 oznámení zákazníků o zvláštním statusu zákazníka kvůli kvalitativním problémům a problémům v 

dodávkách, které jsou způsobeny dodavatelem skupiny RONAL GROUP. Dodavatel je povinen 
informovat společnost RONAL GROUP, jestliže byl na základě vlastního dodavatelského vztahu k 
zákazníkovi OE zařazen do zvláštního zákaznického statusu.  

 

5.3 Rozvoj dodavatele 

Prostředkem pro rozvoj dodavatele jsou plánovitě prováděné audity dodavatele. Dodavatel je o 
stanoveném auditu včas informován a musí zajistit jeho bezproblémový průběh. V případě odchylek od 
dohodnutého výkonu si vyhrazujeme audit dodavatele zaměřený na konkrétní událost, aby bylo možné 
podpořit obnovení kvalitativní způsobilosti. Takové audity jsou prováděny po nečekaném ohlášení.  

Pokud nebylo konečným zákazníkem schváleno jinak, musí skupina RONAL GROUP vyzvat své dodavatele 
produktů a služeb v oblasti automobilového průmyslu, aby vyvinuli, zavedli a zlepšovali  systém řízení 
kvality certifikovaný dle ISO 9001:2015. Ve výjimečných případech může být auditem druhé strany (2nd-
Party-Audit) schválen dodavatel bez certifikace. Cílem je dosáhnout certifikace dle tohoto standardu 
systému řízení kvality automobilového průmyslu (QMS-Standard). Je-li to smysluplné a zákazníkem není 
zadáno jinak, mělo by být pro dodavatele skupiny firem RONAL GROUP stanoveno následující pořadí, aby 
bylo možné tyto požadavky splnit: 

a. hodnocení konformity s předpisem ISO 9001:2015 nebo VDA 6.4 pomocí auditu druhé strany  
(2nd-Party-Audit) (příklad: RONAL GROUP nebo podnik, který pověřila)  

b. certifikace ISO 9001:2015 nebo VDA 6.4 provedená schválenou certifikační institucí (3rd-Party-
Audit/audit provedený třetí stranou) 

c. certifikace ISO 9001:2015 nebo VDA 6.4 provedená schválenou certifikační institucí (3rd-Party-
Audit/audit provedený třetí stranou) a hodnocení konformity v porovnání s jinými požadavky 
stanovenými zákazníky skupiny RONAL GROUP (MAQMSR, atd.) auditem provedeným druhou 
stranou (2nd-Party-Audit) (příklad: RONAL GROUP nebo společnost, kterou pověřila), jakož i 
výhradně pro dodavatele sériových dílů, náhradních dílů a dílů příslušenství pro automobilový 
průmysl  

d. certifikace ISO 9001:2015 nebo VDA 6.4 provedená schválenou certifikační institucí (3rd-Party-
Audit/audit provedený třetí stranou) a hodnocení konformity dle norem IATF 16949-Normen1 
auditem provedeným druhou stranou (2nd-Party-Audit) (příklad: RONAL GROUP nebo 
společnosti, které pověřila)  

 
1 Oblast použití – dodatečné požadavky specifické pro automobilový průmysl k ISO 9001:2015 
- Tento standard systému řízení kvality (QMS-Standard) automobilového průmyslu definuje požadavky na systémy řízení 

kvality pro vývoj a výrobu a – pokud je to vhodné, montáž, zabudování a služby u produktů pro automobilový průmysl, 
včetně produktů s integrovaným software. 

- Tento standard systému řízení kvality automobilového průmyslu může být použit pro všechny závody jedné organizace, ve 
které jsou vyráběny sériové díly, náhradní díly a/nebo originální díly příslušenství dle specifikací zákazníků.  

- Tento standard systému řízení kvality automobilového průmyslu by měl být použit v celém dodacím řetězci 
automobilového průmyslu.  
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e. certifikace dle norem IATF 16949 provedená schválenou certifikační institucí (3rd-Party-
Audit/audit provedený třetí stranou) 
 

Upozornění: Dodatečné požadavky specifické pro automobilový průmysl norem IATF 16949 nejsou 
použity u dodavatelů nástrojů, upínacích prostředků, strojů a zařízení (investiční majetky), 
pomocných a provozních látek, jakož i u poskytovatelů služeb nehmotného majetku.  

 

Dodavatelé, kteří nedisponují v současné době žádnou certifikací dle IATF 16949, musí být certifikováni 
dle aktuálního znění ISO 9001 a zachovávat požadavky systému řízení kvality «Minimum Automotive 
Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers - MAQMSR» (lze nalézt na internetu pod 
www.iatfglobaloversight.org – OEM Customer-Specific Requirements), aby bylo možno splnit minimální 
požadavky.   

Po dohodě a v případě potřeby jsou dodavatelé RONAL GROUP při dosahování tohoto stanoveného cíle 
podporováni, např. formou auditu provedeného druhou stranou  (2nd-Party-Audit). Společnost RONAL 
GROUP může své dodavatele vyzvat, aby každoročně provedli samoaudit dle VDA 6.3 (nebo podobně, v 
souladu se zadáními zákazníků) a jeho výsledek poskytli RONAL GROUP.   
Dále dodavatelé poskytnou skupině RONAL GROUP k dispozici bez vyzvání všechny aktuálně platné a 
nezbytné certifikáty (příklad: ISO 9001:2015).   

 

 

6 Řízení kvality  

Dodavatel musí dokumentovat proces, kterým je zajištěno, že jsou splněny všechny externě poskytnuté 
procesy, produkty a služby země vývozu, země dovozu a země určení stanovené zákazníkem.  
Jestliže zákazník stanoví pro určité produkty, podléhající zákonným a úředním požadavkům, zvláštní 
kontrolní opatření, musí dodavatel zajistit, aby tato kontrola probíhala a byla nepřetržitě zachována tak, 
jak je požadováno. 

 
Dodavatel musí všechny příslušné zákonné a úřední požadavky, jakož i všechny charakteristické zvláštní 
znaky týkající se produktů a procesů předat dále svým subdodavatelům. Subdodavatelé musí být zavázáni 
k tomu, aby všechny příslušné požadavky rovněž předali dále celému řetězci – až do vlastního místa výroby.  
U plánovaných závažných změn u výrobního procesu (např. nový výrobní postup, přemístění sídla závodu 
atd.), u svého produktu nebo u svých vztahových zdrojů, je dodavatel povinen skupinu RONAL GROUP 
minimálně 6 měsíců před plánovaným přesunem (změnou) informovat a vyžádat si písemné povolení.  
Nový schvalovací postup a postup ovzorkování musí být se skupinou RONAL GROUP odsouhlasen a 
prokázána shoda dodávaných produktů.  

V případě změny je skupinou RONAL GROUP stanovená nutnost provedení procesního auditu (samoaudit, 
audit provedený druhou stranou/2nd-Party-Audit atd.) 
Další opatření budou, pokud je to přiměřené a smysluplné, s dodavatelem domluvena v rámci zvláštní  
dohody o zajištění kvality (QSV).  

 

7 Životní prostředí a energie 

Očekáváme, že  

• nás naši dodavatelé budou podporovat v našem trvale ohleduplném chování k životnímu 
prostředí aktivně od okamžiku přijetí zakázky až po likvidaci odpadu;  

• naši dodavatelé zacházejí se surovinami, produkty, obaly a odpady způsobem zohledňujícím 
životní prostředí  



 

     
   Gedruckt am 13. Oktober 2020 Strana  9 z  9 

• bude věnována pozornost vysoké energetické účinnosti použitých komponentů a komponentů 
zařízení. 

• naši dodavatelé se zaváží k dodržování všech předpisů důležitých pro ochranu životního 
prostředí, především k dodržování a registraci dle nařízení REACH (EG/Evropského společenství), 
které se týká dodávaných chemických látek. Příslušný bezpečnostní list musí být v češtině  
předložen oddělení pořizování/nákupu skupiny RONAL GROUP.  

• budou ve spolupráci se skupinou RONAL GROUP dokumentovány a oznámeny odpovědnosti a 
oprávnění všech osob s úkoly z oblasti životního prostředí a energie.   

• naši dodavatelé berou na vědomí, že hodnocení aspektů týkajících se životního prostředí a 
energie je součástí procesu nákupu. 

 

7.1 Nebezpečné látky  

Ve společnosti RONAL GROUP je používáno velké množství různých surovin, provozních a pomocných 
látek. Jejich výběr a odborné použití ovlivňuje kvalitu, ohleduplnost k životnímu prostředí a bezpečnost 
vyrobených produktů, jak během výroby, tak i po celou dobu životnosti produktu. Kromě toho musí být na 
základě zákonných ustanovení a/nebo požadavků zákazníka zohledňována již existující ustanovení ve 
vztahu k výběru látek a k dodržování informačnímu toku a v rámci celého řetězce čerpání hodnot, tzn. od 
suroviny až ke konečnému produktu.  
Kromě toho dodavatel garantuje, že jsou splněna veškerá zákonná ustanovení týkající se používání 
nebezpečných látek, především ustanovení Evropské unie, mezinárodní dohody North American Free 
Trade Agreement (NAFTA), jakož i států BRIC a že jím vyrobený produkt neobsahuje žádné zákonem 
zakázané látky a látky s povinností deklarování jsou v potřebné míře označeny.  
Výše popsaná garance musí být závazně předložena při prvním ovzorkování a jeho neexistence nebo 
nekonformita vede k jeho odmítnutí.  

 

 

8 Udržitelnost 

Etické chování a udržitelnost ve smyslu právní, ekonomické, ekologické a sociální odpovědnosti jsou 
důležitými součástmi skupiny RONAL GROUP a naší iniciativy PLANBLUE ronalgroup.com/nachhaltigkeit. 
Patří sem také dlouhodobá a osvědčená partnerství, jakož i chování dodavatelů v souladu se zákony.  
RONAL GROUP odebírá od dodavatelů celého světa suroviny, zboží a služby, aby pomocí inovativních 
produktů zajistila trvalou úspěšnost podniku, jakož i úspěšnost svých zákazníků. Od našich dodavatelů 
očekáváme, že budou ve svých podnicích realizovat principy uvedené na naší domovské stránce  
ronalgroup.com/plan-blue/nachhaltigkeitsziele a tyto kontrolovat ve svých dodacích řetězcích. Směrnice 
o udržitelnosti je kdykoliv k dispozici na naší domovské stránce na internetu ronalgroup.com/RONAL-
GROUP/de.pdf.  


