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Spoločnosť Vetropack* sa hlási k hodnotám čestnosti, spoľahlivosti a transparentnosti. Tieto hodnoty sa pre-
niesli aj do nášho Kódexu správania sa dodávateľa («Kódex»), ktorý sú povinní dodržiavať všetci dodávate-
lia našej spoločnosti. Tento Kódex sa vzťahuje na dodávateľov, predajcov, zmluvných partnerov, poradcov, 
zástupcov a iných poskytovateľov tovarov a služieb, ktorí sú v obchodnom vzťahu so spoločnosťou Vetropack 
alebo plánujú doňho vstúpiť, a to kdekoľvek na 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 zástupco-
via v dodávateľskom reťazci sú oboznámení s podmienkami tohto Kódexu a dodržiavajú ich.

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:

  Čestnosť

  Rešpektovanie všetkých platných zákonov a ostat-
ných právnych predpisov 

    Dodávatelia sú povinní rešpektovať a dodržiavať všetky 
aplikovateľné platné a účinné právne predpisy.

  Dodávatelia rešpektujú svojich zamestnancov

  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 za-
väzujú vytvoriť pracovné prostredie bez obťažovania,  
a to tak verbálneho ako aj neverbálneho charakteru.

  Bezpečné pracovné podmienky
  Bezpečnosť je pre spoločnosť Vetropack a jej zamest-

nancov veľmi dôležitá. Spoločnosť Vetropack preto 
očakáva od svojich Dodávateľov, že sa zaviažu k 
rešpektovaniu všetkých platných noriem a budú neu-
stále zlepšovať bezpečnosť svojich zamestnancov. 

  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.

  
  Rešpektovanie obchodných partnerov

    Čestná súťaž
  Je povinnosťou rešpektovať a dodržiavať všetky rele-

vantné zákony o hospodárskej súťaži a protimonopolné 
zákony. 

 
  Žiadne neoprávnené výhody
  Nie je dovolené ponúkať alebo prijímať akékoľvek 

neoprávnené výhody (napr. drahé obchodné dary, 
neskromné pohostenia alebo pozvania atď.).

  Žiadne úplatky/korupcia
  Je povinnosťou predchádzať a hlásiť všetky prípady 

podplácania / korupcie.

  Ochrana majetku 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 týka-
júcich sa spoločnosti Vetropack. Dodávatelia môžu byť 
požiadaní, aby podpísali záväzok mlčanlivosti.



  Spoľahlivosť 

  Zákazníci sa môžu spoľahnúť na spoločnosť Vetro-
pack a jej Dodávateľov

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

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

  Zodpovednosť k životnému prostrediu 

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

  Poskytovanie spoľahlivých informácií 

  Dodávatelia sú povinní  zaznamenávať a zverejňovať 
informácie o svojich aktivitách, finančnej situácii a výko-
noch v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

  Transparentnosť 

  Predchádzanie konfliktu záujmov 
 
  Konfliktom záujmov alebo potenciálnym konfliktom záuj-

mov je nevyhnutné predchádzať a ich vznik oznamovať. 

  Oznamovanie prípadného neprístojného  
správania 

  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 chovania, ktoré 
je v rozpore s právom alebo je inak nevhodné, majú 
povinnosť oznámiť túto skutočnosť spoločnosti Vetro-
pack. Za týmto účelom môžu Dodávatelia kontaktovať 
spoločnosť Vetropack Holding Legal & Compliance 
Office so sídlom Schützenmattstrasse 48, CH-8180 

  Bülach, tel. +41 44 863 31 31 alebo emailom na 
adresu compliance@vetropack.ch. Oznámenie 

  o prípadnom nevhodnom správaní urobené v dobrej 
  viere neohrozí vzťah medzi Dodávateľom a spoloč-

nosťou Vetropack.

  Dodržiavanie a kontrola
 
  Spoločnosť Vetropack vyžaduje od svojich 

Dodávateľov, aby tento Kódex zaviedli a zúčastňovali 
sa procesu hodnotenia Dodávateľov spoločnosti Vetro-
pack. Spoločnosť Vetropack si v tejto súvislosti vyhra-
dzuje právo overovať si a monitorovať dodržiavanie 
tohto Kódexu. Za týmto účelom si spoločnosť Vetro-
pack 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 vypracovania nápravných opatrení. V prípade, 
že zo strany Dodávateľa nedôjde k náprave, alebo nie 
je možné prijať nápravné opatrenia, môže spoločnosť 
Vetropack zrušiť spoluprácu 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.



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

Ďalšie spoločnosti

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

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

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

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

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

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

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

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

JSC Vetropack Gostomel
UA-08290 Gostomel
Telefón +380 4439 24 100
Fax +380 4597 31 135

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

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

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