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KÓDEX SPRÁVANIA SA DODÁVATEĽA 
 
Spoločnosť Vetropack sa hlási k hodnotám poctivosti spoľahlivosti a transparentnosti. Tieto hodnoty sa 
preniesli aj do nášho Kódexu správania sa dodávateľa („Kódex“), ktorý sú povinní dodržiavať všetci 
dodávatelia našej spoločnosti. Tento Kódex sa vzťahuje na dodávateľov, predajcov, zmluvných partnerov, 
poradcov, zástupcov a iných poskytovateľov tovarov a služieb, ktorí sú alebo v budúcnosti majú záujem byť 
v obchodnom vzťahu so spoločnosťou Vetropack a to kdekoľvek vo svete („Dodávateľ“ alebo 
„Dodávatelia“). 
 
Kódex môže byť úspešne implementovaný len za podmienky, že celý reťazec Dodávateľov je jeho 
súčasťou, to znamená, že od našich Dodávateľov požadujeme, aby sa uistili, že všetci ich subdodávatelia 
a zástupcovia v dodávateľskom reťazci sú oboznámení a dodržiavajú podmienky tohto Kódexu. 
 
Kódex je súčasťou všetkých zmlúv medzi spoločnosťou Vetropack a jej Dodávateľmi a to aj v prípade, ak 
to nie je vyslovene v týchto zmluvách uvedené. 
 
Spoločnosť Vetropack očakáva od svojich Dodávateľov dodržiavanie minimálne nižšie uvedených 
štandardov:  
 

A. Poctivosť 
 

a. Rešpektovanie všetkých platných zákonov a ostatných právnych predpisov 
 
Dodávatelia sú povinní rešpektovať a dodržiavať všetky aplikovateľné platné a účinné právne 
predpisy.  
 

b. Dodávatelia rešpektujú svojich zamestnancov 
- Ľudské práva 

Dodávatelia uznávajú svoju zodpovednosť v zmysle Všeobecnej deklarácie ľudských práv a 
Základných dohôd Medzinárodnej organizácie práce. 

 
- Žiadna diskriminácia alebo obťažovanie 
 Zamestnanci sú hodnotení, vyberaní a povyšovaní výlučne na základe ich kvalifikácie a 

schopností vyžadovaných na predpokladanú pozíciu. Z uvedeného dôvodu sa neberie ohľad 
na rasu, pohlavie, vek alebo náboženské vyznanie. Okrem toho sa Dodávatelia zaväzujú 
vytvoriť pracovné prostredie bez obťažovania, a to tak verbálneho ako aj neverbálneho 
charakteru.  

 
- Bezpečné pracovné podmienky 

Bezpečnosť je pre spoločnosť Vetropack a jej zamestnancov veľmi dôležitá. Spoločnosť 
Vetropack preto očakáva od svojich Dodávateľov, že sa zaviažu k rešpektovaniu všetkých 
platných štandardov stanovených pre bezpečnosť zamestnancov a budú ich neustále 
zvyšovať. 

 
- Žiadna nútená práca 

Nútená práca je prísne zakázaná. 
 
- Žiadna detská práca 

Detská práca je prísne zakázaná. 
 
- Sloboda združovania 

Dodávatelia rešpektujú právo svojich zamestnancov na slobodu združovania. 
 

- Pracovná doba a odmeňovanie 
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Dodávatelia sú povinní zaobchádzať so svojimi pracovníkmi v súlade s platnými zákonmi a 
záväznými priemyselnými normami ohľadom odpracovaného času, dovolenky a 
odmeňovania. 
  

 
c. Rešpektovanie obchodných partnerov 

  
 - Čestná súťaž 

 Rešpektovanie a dodržiavanie všetkých relevantných zákonov o hospodárskej súťaži a 
protimonopolných zákonov.  

 
 
 - Žiadne neoprávnené výhody 

Nie je dovolené ponúkať alebo prijímať akékoľvek neoprávnené výhody (napr. drahé 
obchodné dary, neskromné pohostenia alebo pozvania atď.). 

 
 - Žiadne úplatky/korupcia 
 Povinnosť predchádzať a hlásiť všetky prípady podplácania / korupcie. 

 
d. Chrániť majetok spoločnosti Vetropack  

 
- Predchádzanie podvodom 
 Dodávatelia a ich zamestnanci sú povinní chrániť majetok spoločnosti Vetropack (hmotný aj 

nehmotný) najmä pred podvodmi. Od Dodávateľov sa očakáva, že sa zdržia zverejňovania 
chránených informácií týkajúcich sa spoločnosti Vetropack. Dodávatelia môžu byť požiadaní, 
aby podpísali záväzok mlčanlivosti. 

 
 
B. Spoľahlivosť  
 
a. Zákazníci sa môžu spoľahnúť na spoločnosť Vetropack a jej Dodávateľov 
 

- Záväzok vyrábať výrobky a poskytovať služby, ktoré sú bezpečné pre ich 
predpokladané využitie  

 Spoločnosť Vetropack a jej Dodávatelia sa zaväzujú vyrábať výrobky a poskytovať služby, 
ktoré sú bezpečné pre ich predpokladané využitie. 

 
b. Zodpovednosť k  životnému prostrediu  

Dodávatelia dodržiavajú všetky platné štandardy a zaväzujú sa neprestajne znižovať negatívne 
dopady svojej činnosti na životné prostredie. 
 

c. Poskytovanie spoľahlivých informácií  
Dodávatelia sú povinní uchovávať a poskytovať informácie o svojich aktivitách, finančnej situácii 
a výkonoch a to v rozsahu, ktorý predpisujú dotknuté platné právne predpisy. 

 
C. Transparentnosť  
 
a. Predchádzanie konfliktu záujmov 

Konfliktom záujmov alebo potenciálnym konfliktom záujmov je nevyhnutné predchádzať a ich vznik 
oznamovať. 
 

b. Oznamovanie potenciálneho porušenia  
 Dodávatelia, ktorí majú podozrenie, že zamestnanec spoločnosti Vetropack, alebo iná osoba 
konajúca v mene spoločnosti Vetropack, prípadne ich vlastní zamestnanci, alebo zamestnanci ich 
subdodávateľov alebo ich zástupcovia sa dopúšťajú správania, ktoré je v rozpore s právom alebo 
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je inak nevhodné, majú povinnosť oznámiť túto skutočnosť spoločnosti Vetropack. Na tento účel 
môžu Dodávatelia kontaktovať spoločnosť Vetropack Holding Legal & Compliance Office so sídlom 
Schützenmattstrasse 48, CH-8180 Bülach, tel. +41 44 863 31 31 alebo e-mailom na adresu 
compliance@vetropack.com. Oznámenia potenciálneho porušenia urobené v dobrej viere 
neohrozia vzťah medzi Dodávateľom a spoločnosťou Vetropack. 
 
Spoločnosť Vetropack taktiež ponúka možnosť hlásiť pozorovanie závažného pochybenia 
prostredníctvom nasledujúcich kontaktov SpeakUp, ktoré sú v prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v 
týždni: 
 

Krajina Telefón  Webová adresa URL Prístu
pový 
kód 

Výber 
jazyka 1 

Výber 
jazyka 2 

Výber 
jazyka 3 

Výber 
jazyka 4 

RAKÚSKO 0800-

295175 

www.speakupfeedback.eu

/web/vetropack/at 

07234 nemeck
y 

anglicky 
  

CHORVÁTSKO 0800223069 www.speakupfeedback.eu

/web/vetropack/hr  

07234 chorváts
ky 

anglicky 
  

ČESKÁ 

REPUBLIKA 

800 900 538 www.speakupfeedback.eu

/web/vetropack/cz 

07234
  

česky anglicky 
  

TALIANSKO 800-787639 www.speakupfeedback.eu

/web/vetropack/it  

07234 taliansky anglicky 
  

MOLDAVSKO 0-800-

61433 

www.speakupfeedback.eu

/web/vetropack/md 

07234 rumunsk
y 

rusky anglicky 
 

RUMUNSKO 0800894540 www.speakupfeedback.eu

/web/vetropack/ro  

07234 rumunsk
y 

rusky anglicky 
 

SLOVENSKO 0800004529 www.speakupfeedback.eu

/web/vetropack/sk  

07234 slovensk
y 

anglicky 
  

ŠVAJČIARSKO 0800-

561422 

www.speakupfeedback.eu

/web/vetropack/ch  

07234 Švajčiars
ka 
nemčina 

francouz
sky 

taliansk
y 

anglicky 

UKRAJINA 0 800 502 

206 

www.speakupfeedback.eu

/web/vetropack/ua 

07234 ukrajins
ky 

rusky anglicky 
 

 
Ak oznamovateľ nezanechá kontaktné údaje, hovor alebo správa sú anonymné. Hlasové správy 
budú automaticky zmazané. 
 
Pri zanechaní správy cez telefón musí oznamovateľ zadať prístupový kód podľa vyššie uvedenej 
tabuľky a zanechať správu. Po jednom týždni môže oznamovateľ znovu zavolať, aby si vypočul 
odpoveď spoločnosti Vetropack a podľa potreby nechať nový odkaz. 
 
Oznamovateľ môže tiež zanechať správu na stránke webovej služby SpeakUp prostredníctvom 
hypertextového odkazu alebo zadaním adresy URL (oboje podľa vyššie uvedenej tabuľky), výberom 
krajiny a zadaním prístupového kódu podľa vyššie uvedenej tabuľky pre zanechanie správy. Je 
možné pripojiť elektronické dokumenty (napríklad súbory word alebo pdf). Odpovede je možné tiež 
zobraziť a odpovedať na ne po jednom týždni. 
 
Tu popísané konverzačné cykly je možné opakovať. Hovoru alebo správe bude pridelené číslo 
prípadu. Toto číslo prípadu si prosím uschovajte. Ak sa stratí, nová správa bude musieť byť 
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https://www.speakupfeedback.eu/web/vetropack/it
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https://www.speakupfeedback.eu/web/vetropack/ro
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ponechaná pod novým číslom prípadu, budete sa musieť pozrieť na obsah pôvodnej správy, aby ju 
bolo možné prepojiť s novou správou.  
 
Právne oddelenie spoločnosti Vetropack vybaví prípady dôverne. V prípade Talianska bude dozorný 
a kontrolný orgán prvým kontaktným bodom podľa požiadaviek miestnych zákonov. 
 

c. Dodržiavanie a kontrola 
Spoločnosť Vetropack vyžaduje od svojich Dodávateľov zavedenie používania tohto Kódexu 
a zároveň účasť v programe hodnotenia Dodávateľov spoločnosti Vetropack. Spoločnosť Vetropack 
si v tejto súvislosti vyhradzuje právo na overenie a monitorovanie dodržiavania tohto Kódexu. Na 
tento účel si spoločnosť Vetropack, alebo iná nezávislá tretia osoba poverená spoločnosťou 
Vetropack, vyhradzuje právo navštíviť priestory Dodávateľa alebo požadovať poskytnutie informácií 
v súvislosti s dodržiavaním tohto Kódexu. V prípade, ak dôjde k porušeniu Kódexu, spoločnosť 
Vetropack bude spolupracovať s Dodávateľom za účelom prijatia nápravných opatrení. V prípade, 
ak nedôjde k zjednaniu nápravy, či už z dôvodu nespolupráce Dodávateľa alebo neprijatia 
nápravných opatrení zo strany Dodávateľa, spoločnosť Vetropack si vyhradzuje právo prestať 
spolupracovať s Dodávateľom, ukončiť s ním zmluvné vzťahy, prípadne podniknúť iné právne kroky. 
 

 
 
 
*V dokumente použitý termín „spoločnosť Vetropack“ znamená všetky spoločnosti priamo alebo nepriamo 
riadené spoločnosťou Vetropack Holding Ltd.  

 
 
 

Kontaktné údaje:  
Vetropack Holding Ltd.  
Procurement Department 
Schützenmattstrasse 48 
CH – 8180 Bülach 
Švajčiarsko 
 
Tel: +41 44 863 31 31 
 
E-mail: info@vetropack.com  

mailto:info@vetropack.com
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Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o riadne vyplnenie a podpísanie tohto dokumentu osobou oprávnenou 
konať v mene Dodávateľa, a ak je Dodávateľ zapísaný v Obchodnom registri tiež, o zaslanie kópie výpisu 
Dodávateľa z Obchodného registra. Prosím doručte podpísaný dokument späť 
............................................... do rúk pánovi ......................................, Schützenmattstrasse 48, CH - 8180 
Bülach, Švajčiarsko alebo prostredníctvo e-mailu na adresu ...............................@.......................... 
 
 
Potvrdenie 
 
 

Pozorne sme si prečítali tento Kódex správania sa dodávateľa a súhlasíme s dodržiavaním všetkých jeho 
cieľov a ustanovení. 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Názov Dodávateľa, adresa, odtlačok pečiatky 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Meno, priezvisko a pozícia 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Podpis oprávnenej osoby 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Dátum 

 
 


