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KODEX CHOVÁNÍ DODAVATELE 
 
Společnost Vetropack* se hlásí k poctivosti, spolehlivosti a transparentnosti. Tyto hodnoty jsou 
zohledněny v našem Kodexu chování dodavatele («Kodex»), který jsou dodavatelé povinni dodržovat. 
Tento Kodex se vztahuje na dodavatele, prodávající, zhotovitele, poradce, zástupce a další poskytovatele 
zboží a služeb, kteří kdekoliv na světě obchodují anebo usilují o obchodování se společností Vetropack 
(«Dodavatel» nebo «Dodavatelé»). 
 
Kodex může být úspěšně zaveden pouze tehdy, pokud bude zapojen celý dodavatelský řetězec. Od 
dodavatelů proto požadujeme, aby zajistili, že všichni subdodavatelé a zástupci v celém dodavatelském 
řetězci jsou s Kodexem seznámeni a dodržují jej. 
Tento Kodex je součástí veškerých smluv mezi společností Vetropack a jejími Dodavateli, i když to 
v těchto smlouvách není výslovně uvedeno. 
Společnost Vetropack očekává, že její Dodavatelé budou dodržovat minimálně tyto standardy: 
 
A. Poctivost 
 
a. Respektování veškerých platných zákonů a ostatních právních předpisů 

- Dodavatelé jsou povinni respektovat a dodržovat veškeré platné zákony a předpisy. 
 

b. Se zaměstnanci Dodavatelů se zachází s úctou. 
 

- Lidská práva  
Uznáváme svou zodpovědnost ve smyslu Všeobecné deklarace lidských práv a základních 
dohod Mezinárodní organizace práce. 

  
- Zákaz diskriminace a obtěžování  

Zaměstnanci jsou hodnoceni, zaměstnáváni a povyšováni výhradně na základě jejich kvalifikace 
a schopností požadovaných pro předpokládanou pozici. Proto se nebere v úvahu rasa, pohlaví, 
věk nebo náboženství. Kromě toho se Dodavatelé zavázali k pracovnímu prostředí, které je bez 
obtěžování, ať už verbálního či neverbálního. 

 
- Bezpečné pracovní podmínky 

Bezpečnost je pro společnost Vetropack a její zaměstnance prioritou. Společnost Vetropack od 
svých dodavatelů očekává, že budou respektovat všechny platné normy a neustále zlepšovat 
bezpečnost svých zaměstnanců.  
 

- Zákaz nucené práce  
 Nedobrovolná práce je přísně zakázána. 
 
- Zákaz dětské práce  
 Dětská práce je přísně zakázaná. 
 
- Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání  

Dodavatelé respektují právo zaměstnanců na sdružování a kolektivní vyjednávání. 
  

- Pracovní doba a odměna   
Dodavatelé jsou povinni zacházet se zaměstnanci spravedlivě v souladu se všemi platnými 
zákony a závaznými průmyslovými standardy, pokud jde o přiměřenou pracovní dobu, 
pravidelnou dovolenou a odměnu. 
 
 
 
 

c. Respekt k obchodním partnerům   
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- Poctivá soutěž 

Vyžaduje se respektování a dodržování příslušného práva na ochranu hospodářské soutěže a 
antimonopolních zákonů.  

 
- Žádné nepřiměřené výhody  

Není dovoleno nabízet či přijímat jakékoliv nepřiměřené výhody (tj. jakékoliv nákladné obchodní 
dary, přehnanou pohostinnost nebo pozvání apod.). 

 
- Žádné úplatky/korupce  

Dodavatelé se zavazují předcházet veškerým případům podplácení/korupce a hlásit je. 
  

d. Ochrana majetku společnosti Vetropack  
 

- Předcházení podvodům  
- Dodavatelé a jejich zaměstnanci jsou povinni chránit majetek společnosti Vetropack (hmotný 

i nehmotný), zejména před podvody. Od dodavatelů se očekává, že v souvislosti se 
společností Vetropack nesdělují žádné důvěrné informace. Dodavatelé mohou být požádáni, 
aby podepsali dohodu o mlčenlivosti.  

-  

B. Spolehlivost 
 
a. Závazek vyrábět produkty a služby, které jsou bezpečné z hlediska jejich užití  

Dodavatelé se zavazují poskytovat produkty a služby, které jsou bezpečné pro jejich zamýšlené 
použití. 

 
b. Odpovědnost k životnímu prostředí  

Dodavatelé respektují všechny platné normy a zavazují se neustále snižovat negativní dopady své 
činnosti na životní prostředí.  

 
c. Poskytování spolehlivých informací  

Dodavatelé musí uchovávat a zveřejňovat informace týkající se jejich činnosti, finanční situace a 
výkonů v souladu s platnými zákony a předpisy.  

 
C. Transparentnost 
 
a. Vyhýbání se konfliktům zájmů  

Konfliktům zájmů a potenciálním konfliktům zájmů je třeba se vyvarovat a musí být zveřejněny.  
 
b. Oznamování možného nepřístojného jednání  

Dodavatelé, kteří se domnívají, že se některý ze zaměstnanců společnosti Vetropack nebo kdokoliv 
jednající za společnost Vetropack nebo jejich vlastní zaměstnanec nebo jakýkoliv zaměstnanec 
subdodavatele nebo zástupce účastnil nezákonného nebo jinak nevhodného jednání, by měli 
takovou záležitost oznámit společnosti Vetropack. Dodavatelé mohou kontaktovat Vetropack 
Holding Legal & Compliance Office v Schützenmattstrasse 48, CH-8180 Bülach, +41 44 863 31 31 
nebo e-mail compliance@vetropack.com. Poctivá oznámení o možném nepřístojném jednání 
neohrozí vztah Dodavatele se společností Vetropack.  
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Společnost Vetropack také nabízí možnost hlásit pozorování závažného pochybení prostřednictvím 
následujících kontaktů SpeakUp, které jsou v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu: 

Země Telefon Webová adresa URL 
(general URL: 
www.speakupfeedback.eu/
web/vetropackexternal) 

Přístup
ový kód 

Výběr 
jazyka 1 

Výběr 
jazyka 2 

Výběr 
jazyka 3 

Výběr 
jazyka 4 

RAKOUSKO 0800-295175  www.speakupfeedback.eu/
web/vetropackexternal/at  

07234 německy anglicky 
  

CHORVATSKO 0800223069 www.speakupfeedback.eu/
web/vetropackexternal/hr  

07234 chorvatsky anglicky 
  

ČESKÁ 
REPUBLIKA 

800 900 538 www.speakupfeedback.eu/
web/vetropackexternal/cz  

07234
  

česky anglicky 
  

ITÁLIE 800-787639 www.speakupfeedback.eu/
web/vetropackexternal/it  

07234 italsky anglicky 
  

MOLDAVSKO 0-800-61433 www.speakupfeedback.eu/
web/vetropackexternal/md  

07234 rumunsky rusky anglicky 
 

RUMUNSKO 0800894540 www.speakupfeedback.eu/
web/vetropackexternal/ro  

07234 rumunsky rusky anglicky 
 

SLOVENSKO 0800004529 www.speakupfeedback.eu/
web/vetropackexternal/sk  

07234 slovensky anglicky 
  

ŠVÝCARSKO 0800-561422 www.speakupfeedback.eu/
web/vetropackexternal/ch  

07234 švýcarská 
němčina 

francouz
sky 

italsky anglicky 

UKRAJINA 0 800 502206 www.speakupfeedback.eu/
web/vetropackexternal/ua  

07234 ukrajinsky rusky anglicky 
 

Pokud oznamovatel nezanechá kontaktní údaje, hovor nebo zpráva jsou anonymní. Hlasové zprávy 
budou automaticky smazány. 
 
Při zanechání zprávy přes telefon musí oznamovatel zadat přístupový kód podle výše uvedené 
tabulky a zanechat zprávu. Po jednom týdnu může oznamovatel znovu zavolat, aby si poslechl 
odpověď společnosti Vetropack a podle potřeby nechat nový vzkaz. 
 
Oznamovatel může také zanechat zprávu na stránce webové služby SpeakUp prostřednictvím 
hypertextového odkazu nebo zadáním adresy URL (obojí podle výše uvedené tabulky), výběrem 
země a zadáním přístupového kódu podle výše uvedené tabulky pro zanechání zprávy. Je možné 
připojit elektronické dokumenty (například soubory word nebo pdf). Odpovědi lze také zobrazit a 
odpovědět na ně po jednom týdnu. 
 
Zde popsané konverzační cykly lze opakovat. Hovoru nebo zprávě bude přiděleno číslo případu. 
Toto číslo případu si prosím uschovejte. Pokud se ztratí, nová zpráva bude muset být ponechána 
pod novým číslem případu, budete se muset odkázat na obsah původní zprávy, aby ji bylo možné 
propojit s novou zprávou. 
 
Právní oddělení společnosti Vetropack vyřídí případy důvěrně. V případě Itálie bude dozorčí a 
kontrolní orgán prvním kontaktním místem podle požadavků místních zákonů. 
 

c. Dodržování a monitoring  
Společnost Vetropack vyžaduje, aby Dodavatel tento Kodex zavedl a účastnil se procesu hodnocení 
Dodavatele ze strany společnosti Vetropack. Společnost Vetropack si proto vyhrazuje právo ověřit 
si a monitorovat dodržování tohoto Kodexu. Z tohoto důvodu jsou společnost Vetropack nebo 
nezávislá třetí osoba pověřená společností Vetropack oprávněny navštívit provozovny Dodavatele 
nebo požadovat údaje týkající se dodržování tohoto Kodexu. V případě nedodržení tohoto Kodexu 
bude společnost Vetropack spolupracovat s Dodavatelem na vypracování nápravných opatření. 
Pokud se k tomu Dodavatel nezaváže nebo nebudou nápravná opatření přijata, společnost 
Vetropack může s Dodavatelem přestat obchodovat nebo může podniknout právní kroky. 

 

http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/at
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/at
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/hr
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/hr
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/cz
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/cz
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/it
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/it
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/md
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/md
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/ro
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/ro
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/sk
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/sk
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/ch
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/ch
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/ua
http://www.speakupfeedback.eu/web/vetropackexternal/ua
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* Užitím pojmu společnost Vetropack se v tomto dokumentu odkazuje na všechny společnosti přímo či nepřímo 
kontrolované společností 

 
Kontakt: 
Vetropack Holding Ltd. 
Procurement Department 
Schützenmattstrasse 48 
CH – 8180 Bülach 
Switzerland 
 
Tel: +41 44 863 31 31 
 
E-mail: info@vetropack.com 
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Vyplňte a řádně podepište osobou (osobami), která je (jsou) zapsána v obchodním rejstříku, a případně 
poskytněte kopii výpisu z obchodního rejstříku. Podepsané dokumenty zašlete prosím zpět na adresu 
………………….., pan………………, Schützenmattstrasse 48, CH – 8180 Bülach, Švýcarsko nebo e-
mailem na ………@......... .  
 
 
POTVRZENÍ 
 
Pečlivě jsme si přečetli tento kodex chování dodavatele a souhlasíme s tím, že budeme dodržovat 
všechny jeho cíle a ustanovení.  
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Dodavatel, adresa, razítko 
 
 
 
_______________________________________________ 
Jméno, pozice 
 
 
 
_______________________________________________ 
Podpisy oprávněných osob 
 
 
 
_______________________________________________ 
Datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


