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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 «Dodava-
telé»).

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:

  
  Poctivost

  Respektování veškerých platných zákonů  
a ostatních právních předpisů 

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

  Se zaměstnanci Dodavatelů se zachází s úctou

  Žádná diskriminace ani obtěžování
  Zaměstnanci jsou posuzováni, přijímáni a povyšováni 

výlučně na základě své kvalifikace a schopností 
vyžadovaných pro zamýšlenou pozici. Jejich rasa, po- 
hlaví, věk ani vyznání nejsou proto brány v potaz. Do-
davatelé se rovněž zavazují zajistit pracovní prostředí, 
ve kterém nebude docházet k obtěžování (ať už verbál- 
nímu či neverbálnímu).

  Bezpečné pracovní podmínky
  Pro společnost Vetropack a její zaměstnance je 

bezpečnost zásadní. Společnost Vetropack očekává, 
že její Dodavatelé budou respektovat veškeré platné 
normy a průběžně zlepšovat bezpečnost svých 
zaměstnanců. 

  Žádná nucená práce
  Nedobrovolná práce je přísně zakázána.

  Žádná dětská práce
  Dětská práce je přísně zakázána.

  Svoboda sdružování 
  Dodavatelé respektují právo zaměstnanců sdružovat se.

  

  Respekt k obchodním partnerům

    Poctivá soutěž
  Vyžaduje se respektování a dodržování příslušného 

práva na ochranu hospodářské soutěže a antimono-
polních 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.

  Ochrana majetku společnosti Vetropack

  Předcházení podvodům
  Dodavatelé a jejich zaměstnanci jsou povinni chránit 

majetek společnosti Vetropack (hmotný i nehmotný), 
  a to zejména před podvodem. Očekává se, že se 

Dodavatelé zdrží zveřejnění jakýchkoliv důvěrných in-
formací týkajících se společnosti Vetropack. Dodavatelé 

    
mohou být požádání o podpis dohody o mlčenlivosti. 



  Spolehlivost

  Spotřebitelé se na společnost Vetropack a její  
Dodavatele mohou spolehnout

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

  Společnost Vetropack a její Dodavatelé se zavazují 
poskytovat výrobky a služby, které jsou bezpečné pro 
jejich předpokládané použití.

  Odpovědnost k životnímu prostředí

  Dodavatelé respektují veškeré platné normy a jsou 
zavázáni průběžně snižovat negativní vlivy své činnosti 
na životní prostředí.

  Poskytování spolehlivých informací 

  Dodavatelé musí uchovávat a zveřejňovat informace 
týkající se jejich činnosti, finanční situace 

  a výkonů v souladu s platnými zákony a předpisy.

  Transparentnost

  Vyhýbání se konfliktům zájmů 

  Konfliktům zájmů a potenciálním konfliktům zájmů je 
třeba se vyvarovat a musí být oznámeny. 

  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 subdodava-
tele nebo zástupce účastnil nezákonného nebo jinak 
nevhodného jednání, by měli takovou záležitost oznámit 
společnosti Vetropack. Dodavatelé mohou kontaktovat 
Vetropack Holding Legal & Compliance Office v Schüt-
zenmattstrasse 48, CH-8180 Bülach, +41 44 863   31 31 
nebo e-mail compliance@vetropack.ch. Poctivá ozná-
mení o možném nepřístojném jednání neohrozí vztah 
Dodavatele se společností Vetropack.

  Dodržování a monitoring

  Společnost Vetropack vyžaduje, aby Dodavatel tento 
Kodex zavedl a účastnil se procesu hodnocení Do-
davatele ze strany společnosti Vetropack. Společnost 
Vetropack si proto vyhrazuje právo ověřit si a moni-
torovat 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 to-
hoto 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 podnik-
nout právní kroky.

* Užitím pojmu společnost Vetropack se v tomto dokumentu odkazuje na všechny společnosti přímo či nepřímo kontrolované společností    
 Vetropack Holding Ltd.



Vetropack Holding Ltd
CH-8180 Bülach
Telefon +41  44 863 31 31
Fax +41  44 863 31 21
www.vetropack.com

Další společnosti

Vetropack Ltd
CH-8180 Bülach
Telefon +41  44 863 34 34
Fax +41  44 863 31 23

CH-1162 St-Prex
Telefon +41 21 823 13 13
Fax +41 21 823 13 10

Vetropack Austria Holding AG
AT-3380 Pöchlarn
Telefon +43 2757 7541
Fax +43 2757 7541 202

Vetropack Austria GmbH
AT-3380 Pöchlarn
Telefon +43 2757 7541
Fax +43 2757 7541 202

AT-4550 Kremsmünster
Telefon +43 7583 5361
Fax +43 7583 5361 112

Vetropack Moravia Glass, a.s.
CZ-697 01 Kyjov
Telefon +420 518 733 111
Fax +420 518 612 024

Vetropack Nemšová s.r.o.
SK-914 41 Nemšová
Telefon +421 32 6557 111
Fax +421 32 6589 901

Vetropack Straža d.d.
HR-49231 Hum na Sutli
Telefon +385 49 326 326
Fax +385 49 341 041

JSC Vetropack Gostomel
UA-08290 Gostomel
Telefon +38 044 392 41 00
Fax +380 4597 31 135

Vetropack Italia S.r.l.
IT-20090 Trezzano
Telefon +39 02 458771
Fax +39 02 45877714

Müller+Krempel Ltd
CH-8180 Bülach
Telefon +41  44 863 35 35
Fax +41  44 863 31 24

Vetroconsult Ltd
CH-8180 Bülach
Telefon +41  44 863 32 32
Fax +41  44 863 31 22

Vetroreal Ltd
CH-8180 Bülach
Telefon +41  44 863 33 33
Fax +41  44 863 31 30
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