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Poznámka 
V případě, že by některé ustanovení obsažené v této politice bylo v rozporu s lokálními zákony, pravidly a předpisy jakéhokoli 

subjektu, 
mají přednost tyto lokální zákony, pravidla a předpisy.                                                                             
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Kodex chování pro dodavatele  

Indorama Ventures Public Company Limited a její pobočky / filiálky (souhrnně nazývané 

"společnost") usilují o výkon podnikání v souladu s veškerými platnými zákony, předpisy a 

nejvyššími etickými standardy a o strategický přístup k podnikové odpovědnosti. Aby měla 

společnost zajištěný tento soulad v celém dodavatelském řetězci, požaduje i od svých 

dodavatelů, aby uplatňovali podobné principy. 

Proto si společnost v souladu se svou vizí pro dodavatele přeje, aby celý její dodavatelský 

řetězec aktivně dodržoval její Kodex chování pro dodavatele (souhrnně nazývaný "kodex"). 

Rozsah platnosti 

Ustanovení tohoto kodexu stanovují požadavky společnosti na všechny dodavatele, s nimiž 

obchoduje nebo spolupracuje nebo kteří jí poskytují služby. Kodex platí pro jejich 

zaměstnance, mateřskou společnost, pobočky nebo filiálky i subdodavatele. K relevantním 

stranám patří například dodavatelé, externí spolupracovníci, poskytovatelé služeb a 

obchodní partneři. 

Tento kodex chování pro dodavatele platí pro jakékoli subdodavatele, kteří dodavateli 

poskytují zboží nebo služby. Dodavatelé jsou povinni předat kodex všem subdodavatelům v 

nižších vrstvách. Dodavatel je plně odpovědný za to, že zajistí dodržování kodexu u těchto 

dodavatelů stejně jako u sebe. Společnost požaduje, aby její dodavatel zřídil a udržoval 

vhodný systém řízení týkající se obsahu tohoto kodexu a aby aktivně prověřoval a 

monitoroval své procesy řízení a obchodní operace tak, aby byly v souladu s principy 

stanovenými v tomto kodexu. Při prověřování pokroku dodavatelů a subdodavatelů při 

implementaci kodexu může společnost uplatňovat různé podpůrné iniciativy včetně 

vyžadování samoosvědčení o jejich dodržování kodexu a v některých případech i provádění 

hodnocení a kontrol přímo v zařízení dodavatelů a jejich subdodavatelů. Pokud bude 

auditem zjištěno porušení tohoto kodexu, jsou dodavatelé povinni ihned přikročit k nápravě 

dané situace ke spokojenosti společnosti. Pokud tak neučiní, může to mít dopad na budoucí 

způsobilost dodavatele k obchodování se společností. 

Dodržování právních předpisů 

Kodex stanovuje standard pro obchodní chování požadované od dodavatelů, které je etické 

a společensky odpovědné a zaměřené na dodržování platných zákonů a předpisů. Pokud se 

vyskytnou rozdíly mezi standardy kodexu a národními zákony nebo jinými platnými 

standardy, jsou dodavatelé povinni dodržovat přísnější požadavky. 

Etické a právní požadavky 

Zamezení střetu zájmů:  
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Dodavatelé jsou povinni dodržovat platné zákony a předpisy týkající se úplatkářství, 

korupce, podvádění i jakýchkoli jiných zakázaných obchodních praktik. Dodavatelé nesmí 

nikdy a za žádných okolností uskutečnit ani schválit jakoukoli nezákonnou platbu, a to pro 

nikoho. Toto platí bez ohledu na to, zda je nezákonná výhoda nabízena přímo nebo přes 

prostředníka. 

Dary, pohoštění a výlohy:  

Dodavatelé společnosti nesmí přímo ani nepřímo nabízet zaměstnancům společnosti 

dary ani služby, které by mohly být považovány za pokus o ovlivnění obchodního 

rozhodování. Pohoštění, například společenské akce, jídlo nebo zábava, může být 

nabízeno, pokud má obchodní účel a pokud jsou náklady udrženy v přiměřených mezích 

(maximálně 3.000 bahtů1). Cestovní výlohy pro osoby zastupující společnost hradí 

společnost. Pohoštění, výlohy nebo dary nesmí být nabízeny ani přijímány při jednáních o 

smlouvě, nabídkách nebo zadávání zakázek. 

Správné účtování a obchodní záznamy: 

Dodavatelé jsou povinni uchovávat a na požádání společnosti předložit správné záznamy 

ohledně veškerých záležitostí týkajících se jejich obchodování se společností. 

Konkurence:  

Dodavatelé nesmí za žádných okolností způsobit porušení obecných nebo zvláštních 

předpisů o konkurenci ani se ho účastnit; takové porušení je například nezákonná 

spolupráce při tvorbě cen, nezákonné sdílení trhu nebo jakékoli jiné chování, které 

představuje porušení platných zákonů. 

Standard lidských práv 

Společnost usiluje o ochranu a uplatňování lidských práv zakotvených ve Všeobecné 

deklaraci lidských práv a dvou souvisejících paktech, Mezinárodním paktu o občanských a 

politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 

Dodavatelé jsou povinni při zacházení se svými zaměstnanci a interakcích s obcemi 

dodržovat stejné nebo rovnocenné standardy. Minimální požadavky jsou: 

Diverzita a rovnost: 

Dodavatelé by se měli snažit zajišťovat rovné příležitosti a zacházení bez ohledu na rasu, 

barvu, pohlaví, náboženství, sexuální orientaci, národní původ, věk, invaliditu nebo 

jakékoli postavení považované za lidské právo. Dodavatelé jsou povinni podporovat 

stejné odměňování za práci stejné hodnoty. Dodavatelé jsou povinni zabraňovat 

diskriminaci nebo zastrašování zaměstnanců včetně fyzického a psychického týrání v 

jakékoli formě nebo jeho hrozby.  

 

Přiměřená pracovní doba a mzdy:  

Dodavatelé jsou povinni dodržovat všechny platné zákony týkající se pracovní doby a 

přesčasů i všechny platné zákony týkající se mezd a benefitů. 

 

                                                           
1
 Zde se podle potřeby uplatní lokální směnný kurz 
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Respektování svobody sdružování a kolektivního vyjednávání: 

Dodavatelé jsou povinni respektovat zákonné právo zaměstnanců na svobodné 

sdružování a jejich zákonné právo vstoupit či nevstoupit do odborů či se jinak účastnit 

kolektivního vyjednávání.  

 

Dětská práce: 

Dodavatelé nesmí zaměstnávat děti ani přímo či nepřímo, ani přes své dodavatele, 

zákazníky či jinak, využívat dětskou práci. Dítě je kdokoli mladší 15 let, pokud národní či 

lokální zákony nestanovují vyšší věk pro ukončení povinné školní docházky nebo 

minimální věk pro zaměstnání; v takovém případě platí tento vyšší věk. Dětská práce je 

jakákoli práce vykonávaná dítětem nebo mladým člověkem, pokud není povolena 

Úmluvou ILO ohledně nejnižšího věku pro vstup do zaměstnání 1973 (C 138). 

Nucená a nedobrovolná práce:  

Dodavatelé nesmí přímo ani nepřímo, ani přes své dodavatele, zákazníky či jinak, 

využívat nucenou ani nedobrovolnou práci, včetně nesvobodné práce, vázané práce 

nebo otrocké práce. 

Ochrana životního prostředí, zdraví a bezpečnosti 

Dodavatelé jsou povinni dodržovat všechny platné zákony, předpisy a standardy pro životní 

prostředí. Dodavatelé jsou povinni uplatňovat preventivní přístup vůči nárokům ohledně 

životního prostředí, realizovat iniciativy na podporu větší odpovědnosti vůči životnímu 

prostředí a povzbuzovat rozvoj a šíření ekologicky šetrných technologií. Dodavatelé jsou 

povinni usilovat o snížení dopadu svých činností a výrobků na životní prostředí a práci. 

 

Dodavatelé jsou povinni přijmout vhodná opatření na ochranu zdraví, bezpečnosti a blaha 

svých zaměstnanců, osob, návštěvníků a zhotovitelů i příslušníků obce, kteří mohou být 

ovlivněni jejich působením. Musí být zajištěno bezpečné a hygienické pracovní prostředí a 

podporována bezpečná praxe. Dodavatelům je doporučeno implementovat systém řízení 

ochrany zdraví a bezpečnosti. 

 

Musí být hodnocena rizika ohledně životního prostředí, zdraví a bezpečnosti a zavedeny 

odpovídající kontrolní mechanismy tak, aby bylo zajištěno plnění principů stanovených v 

kodexu.  

Chráněné informace 

Jakékoli informace, ať písemné či ústní, které dodavatel získá prostřednictvím obchodního 
jednání se společností, musí být uchovávány v utajení a nikdy nesmí být používány k 
osobnímu prospěchu ani prozrazovány žádným třetím stranám. 
 
V případě, že je od dodavatelů vyžadováno kompetentním regulačním orgánem, platným 

zákonem nebo předpisem prozrazení důvěrných informací, je dodavatel povinen o tom 

písemně informovat společnost co nejdříve, jak to dovolí dané okolnosti, aby měla 

společnost možnost požádat o ochranný příkaz nebo jiné vhodné opatření a/nebo odmítnout 

splnění tohoto požadavku. V případě, že nebude získán žádný takový ochranný příkaz nebo 
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jiné opatření nebo že společnost neodmítla splnění příslušných podmínek, je dodavatel 

oprávněn prozradit z důvěrných informací jen tolik, kolik mu doporučí jeho právní poradce 

jako nezbytné, a je povinen poskytnout společnosti kopii veškerých takto prozrazených 

důvěrných informací. V souvislosti s takovým prozrazením je dodavatel povinen vynaložit 

maximální úsilí na uchování těchto informací v utajení. Toto platí pro obchodní i technické 

informace. K úřednímu stvrzení procesu ochrany chráněných informací jsou a budou 

používány odpovídající smlouvy o neprozrazování nebo o zachování mlčenlivosti. 

Vzájemná důvěra a respekt 

Společnost požaduje od svých dodavatelů, aby respektovali a prosazovali dodržování 

našeho kodexu. Jsme si vědomi toho, že naši dodavatelé jsou nezávislé podniky. Avšak 

jednání našich obchodních partnerů může být spojováno s naší společností, což může mít 

dopad na naši pověst.  

Proto požadujeme, aby všichni dodavatelé plnili standardy a prosazovali principy stanovené 

v tomto kodexu a začlenili je do svých běžných aktivit zaměřených na zlepšování. 

Nahlašování přestupků 

Pokud se vyskytne jakékoli neetické chování nebo problém s nedodržováním předpisů, který 

má za následek vznik jakýchkoli otázek, jsou dodavatelé povinni je oznámit. Pro nahlašování 

otázek a pochybností mohou dodavatelé využít těchto kontaktů:  

Indorama Ventures PCL. 

75/102 Ocean Tower 2, 37th Fl., 

Soi Sukhumvit 19, Asoke Road, 

Klongtoey Nua, Wattana, 

Bangkok 10110, Thajsko 

Tel.: +662 661-6661 linka 556 

E-mail: independentdirectors@indorama.net  

Čestné ohlášení potenciálního přestupku nebude mít žádný vliv na vztah dodavatele se 

společností. 
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Název společnosti: 

Sídlo: 

Kontaktní osoba: 

 

 

Datum: 

Prohlášení o potvrzení - Závazek dodržování 

kodexu chování Indorama Ventures dodavatelem 

Indorama Ventures – včetně veškerých filiálek a poboček Indorama Ventures – (souhrnně 

označovaných jako “společnost”) usiluje o udržitelný rozvoj, který zahrnuje respekt vůči 

uznávaným standardům pro životní prostředí, lidská práva, pracovní síly a etiku. 

 

Proto se společnost snaží zajistit, aby i všichni její dodavatelé jednali v souladu se standardy 

našeho Kodexu chování pro dodavatele (“kodex”), přiloženého k tomuto dokumentu. Bližší 

informace o konkrétních standardech viz samotný kodex. 

 

Žádáme Vás o podepsání tohoto prohlášení na znamení uznání a souhlasu se standardy 

uvedenými v kodexu a závazku k jejich dodržování Vaší společností. 

 

Dále bychom chtěli, abyste informace z kodexu předali všem svým subdodavatelům 

zúčastněným na výrobě výrobků dodávaných naší společnosti a vyžádali si od nich 

podepsané Potvrzení subdodavatele o dodržování předpisů. Tyto dokumenty budou 

archivovány a na požádání zpřístupněny zástupcům společnosti. Dodavatelé se rovněž 

zavazují informovat společnost o jakýchkoli změnách v dodavatelském řetězci a zajistit, že 

tento dodavatelský řetězec bude splňovat nebo dokonce překračovat požadavky kodexu. 

 

Pokud máte jakékoli otázky ohledně tohoto prohlášení nebo kodexu, kontaktujte společnost 

prostřednictvím Vaší níže podepsané kontaktní osoby. 
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S pozdravem 

My, níže podepsaní, tímto uznáváme a souhlasíme se 

standardy uvedenými v kodexu a zavazujeme se, že je 

budeme dodržovat. 

 

Místo: 

 

 

Datum: 

 

 

 

 

………………………………………………… 

 

Podpis 

 

 

Čitelné jméno 

 

 

Název 
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Potvrzení subdodavatele o dodržování předpisů 

 

Obchodní název 

přímého dodavatele: 

 

Obchodní název 

subdodavatele: 

 

Sídlo:  

Kontaktní osoba:  

E-mail:  

Telefonní číslo:  

Faxové číslo:  

 

 

 

Název výrobku Povaha nedodržování 
Uplatněná opatření zaměřená 

na dodržování 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Jménem .................................... byly podmínky kodexu předloženého společností 

přezkoumány a jsou schváleny. Pokud je známo, ................................. si není vědom(a) 

žádného nedodržování kodexu. ......................................se zavazuje, že co nejdříve podá 

oznámení, pokud by se vyskytly problémy, které by měly za následek změnu okolností a 

nedodržování kodexu společností. 

 

 

Podpis vlastníka / provozovatele: 

................................................................................................ 

Jméno vlastníka / provozovatele (tiskacím písmem): 

............................................................................... 

Datum: ....................................................... 


