
  

Red Hat Procurement Oddělení nákupu společnosti 
Red Hat 

Social & Environmental 
Supplier Responsibilities 

Sociální a environmentální 
povinnosti dodavatelů 

As Red Hat grows, our impact on the environment 
and the community grows as well. Red Hat is 
committed to creating a better world by doing 
business with environmentally and socially 
responsible suppliers. 

Společnost Red Hat roste. Stejně tak roste i náš 
dopad na životní prostředí a život místní 
komunity. Společnost Red Hat se zavázala 
vytvářet lepší svět tím, že bude podnikat 
obchodní aktivity s environmentálně a sociálně 
odpovědnými dodavateli. 

Read more about Red Hat’s Community and Social 
Responsibility. 

Přečtěte si o komunitní a společenské 
odpovědnosti společnosti Red Hat více. 

*** *** 

Red Hat expects its suppliers to establish and 
maintain a management system that addresses 
social and environmental responsibilities by: 

Společnost Red Hat od svých dodavatelů 
očekává, že zavedou a budou udržovat systém 
řízení, který pomáhá sociální a environmentální 
odpovědnosti tím, že: 

1. Establishing a corporate social responsibility and 
environmental management system that is defined, 
deployed, and sustainable and that identifies 
aspects of the supplier's intersections with these 
matters, including those articulated in the Red Hat 
Supplier Code of Conduct; 

1. Mají zavedený program podnikové sociální 
odpovědnosti a systém environmentálního 
managementu, který je jasně definován, 
zaveden a který je udržitelný. Zároveň také ze 
strany dodavatele identifikuje konkrétní 
průsečíky s těmito otázkami, a to včetně těch, 
které jsou uvedeny v Etickém kodexu 
dodavatele společnosti Red Hat. 

2. Establishing programs to control operations and 
ensure compliance with applicable law and 
regulation, and any particular contractual 
requirements related to Red Hat; 

2. Mají zavedené programy ke kontrole provozu 
a zajištění souladu s platnými zákony, předpisy 
i všemi zvláštními smluvními požadavky, které se 
týkají společnosti Red Hat. 

3. Having voluntary environmental goals and 
established programs to improve environmental 
performance, including (where applicable) 
programs addressing: 

3. Mají stanovené dobrovolné cíle v oblasti 
životního prostředí a zavedené programy ke 
zlepšení vlivu na životní prostředí, včetně (lze-li 
uplatnit) programů zaměřených na: 

● Energy conservation; ● úsporu energie, 

● Waste management and recycling; ● nakládání s odpadem a recyklaci, 

● Scope 1 greenhouse gas (GHG) emissions 
(direct emissions generated by the company) ; 

● emise skleníkových plynů kategorie 1 
(přímé emise, které spadají pod danou 
společnost), 



● Scope 2 greenhouse gas (GHG) emissions 
(indirect emissions that are associated with 
the generation of electricity that is purchased 
and consumed by the company). 

● emise skleníkových plynů kategorie 2 
(nepřímé emise, které jsou spojené 
s výrobou elektřiny, která byla zakoupena 
a spotřebována danou společností). 

4. Disclosing results associated with voluntary 
environmental goals and programs, as well as any 
other environmental aspects from the management 
system, including any regulatory fines or penalties 
that may have occurred; 

4. Zveřejňují výsledky související s dobrovolnými 
cíli a programy v oblasti životního prostředí 
a jakýmikoli dalšími environmentálními aspekty 
systému řízení, včetně případných regulačních 
opatření nebo pokut, ke kterým mohlo dojít. 

5. Training employees who are responsible for the 
management, performance, and reporting of 
environmental performance to ensure appropriate 
competency; and 

5. Provádí školení zaměstnanců odpovědných za 
řízení, vykonávání a podávání zpráv o vlivu na 
životní prostředí k zajištění příslušné úrovně. 

6. Cascading similar initiatives to the supplier's own 
suppliers that perform work that is material to the 
products and/or services procured by Red Hat. 

6. Předávají podobné iniciativy dodavatelům, 
kteří pracují pro samotné dodavatele a kteří 
vykonávají činnost důležitou pro produkty 
anebo služby pořízené společností Red Hat. 

 


