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Politika odpovědného zásobování dodavatele 
 

Společnost Indorama Ventures Public Company Limited a její dceřiné / přidružené 
společnosti (dále společně jen Indorama Ventures) se zavazují, že budou své 
podnikání provádět v souladu se všemi platnými zákony, předpisy a nejvyššími 
etickými standardy týkajícími se etiky, sociální odpovědnosti, kvality, životního 
prostředí, zdraví, bezpečnosti a systémů řízení a strategického přístupu k firemní 
odpovědnosti. V zájmu zajištění souladu v celém dodavatelském řetězci společnost 
Indorama Ventures očekává, že její dodavatelé přijmou podobné zásady. 

 
V souladu s vizí společnosti Indorama Ventures pro své dodavatele chce proto 
společnost Indorama Ventures aktivně zapojit svůj dodavatelský řetězec tím, že 
všichni její dodavatelé budou dodržovat politiku odpovědného zásobování dodavatele 
(dále společně jen „politika“) (dříve známá jako „Etický kodex dodavatele“). 

 
 

Oblast působnosti 
 
Ustanovení této politiky stanoví očekávání společnosti Indorama Ventures od všech 
dodavatelů, se kterými obchoduje, spolupracuje nebo pro které poskytuje služby. 
Politika se vztahuje na její zaměstnance, mateřské, dceřiné nebo přidružené subjekty a 
subdodavatele. Mezi relevantní strany patří mimo jiné dodavatelé, externí 
spolupracovníci, poskytovatelé služeb, obchodní partneři. 

 
Politika odpovědného zásobování dodavatele se vztahuje také na všechny 
subdodavatele dodavatele, kteří mu dodávají zboží nebo služby. Tato politika se musí 
kaskádovitě rozšířit na všechny subdodavatele. Dodavatel plně odpovídá za zajištění 
dodržování předpisů všemi takovými subdodavateli, jako by byli sami dodavatelem. 
Společnost Indorama Ventures očekává, že její dodavatelé zavedou a budou udržovat 
vhodný systém řízení související s obsahem této politiky a že budou aktivně 
přezkoumávat a monitorovat své řídicí procesy a obchodní operace, aby zajistili jejich 
soulad se zásadami stanovenými v této politice. Za účelem kontroly pokroku dodavatelů 
a subdodavatelů při provádění politiky může společnost Indorama Ventures podniknout 
různé podpůrné iniciativy, včetně žádosti o vlastní osvědčení, že dodržují politiku, a v 
některých případech provádět hodnocení a kontroly na místě v zařízeních dodavatelů a 
jejich subdodavatelů. Pokud audit zjistí porušení této politiky, dodavatelé neprodleně 
zjednají nápravu ke spokojenosti společnosti Indorama Ventures. Pokud tak neučiní, 
může to mít vliv na budoucí schopnost dodavatele obchodovat se společností Indorama 
Ventures. 

 
 

Dodržování právních požadavků 
 

Politika stanovuje standard obchodního chování, které se od dodavatelů očekává, a 
které je etické a společensky odpovědné, a jehož cílem je zajistit soulad s platnými 
zákony a předpisy. Pokud existují rozdíly mezi normami této politiky a vnitrostátními 
právními předpisy nebo jinými platnými normami, musí dodavatelé dodržovat přísnější 



 
požadavky. Na konci dokumentů je soubor otázek týkajících se dodržování předpisů, 
které budou muset všichni prodejci vyplnit. 

Dodavatelé by měli přijmout postupy řízení rizik a interní audity, pokud jde o finance a 
účetnictví, auditorské postupy a školení, aby zabránili každému nedovolenému 
chování nebo nedodržování právních předpisů a napravili je. 

 
 

Očekávání 
 

Společnost Indorama Ventures se zavazuje spolupracovat se svými dodavateli na rozvoji 
dlouhodobých a smysluplných vztahů založených na vzájemném respektu, důvěře a 
pochopení hodnot druhé strany. 

 
Aby společnost Indorama Ventures mohla tento závazek splnit, musí: 

 

 srozumitelně komunikovat se svými dodavateli, vyjednávat s nimi a 
uzavírat s nimi dohody profesionálním, spravedlivým, pravdivým a 
transparentním způsobem. 

 Dodržovat své závazky týkající se podmínek dohody. 

 Respektovat práva dodavatelů a zachovávat důvěrnost všech jejich informací. 

 Pomáhat dodavatelům identifikovat činnosti, které nejsou v souladu s 

požadavky, a pracovat na zlepšení těchto podmínek 

 Spolupracovat s dodavateli na zlepšování jejich etických, sociálních norem 
a norem týkajících se kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

 

Na oplátku společnost Indorama Ventures očekává od svých dodavatelů, že budou: 
 

 Dodržovat všechny nezbytné etické, sociální normy a normy týkající se 
kvality, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
neprodleně informovat o všech problémech souvisejících s bezpečností 
výrobků. 

 Dodržovat etické normy stanovené v Politika odpovědného zásobování 
dodavatele společnosti Indorama Ventures. 

 Respektovat a propagovat naši politiku. Uvědomujeme si, že naši dodavatelé 
jsou nezávislé firmy. Jednání našich obchodních partnerů však může být 
přisouzeno společnosti Indorama Ventures a ovlivnit naši pověst, kterou jsme 
si u ostatních získali. Proto požadujeme, aby všichni dodavatelé dodržovali 
normy a prosazovali zásady uvedené v této politice a začlenili je do běžných 
činností pro zlepšování. 

 
Výběr dodavatelů bude založen na jejich environmentální, sociální a správní výkonnosti, 
kterou bude společnost Indorama Ventures pravidelně přezkoumávat. 

  



 
 

1. Etika 

 
1.1 Etické a právní požadavky 

 
a. Vyhýbání se střetu zájmů: Dodavatelé jsou povinni dodržovat platné zákony a 

předpisy týkající se úplatkářství, korupce, podvodů a jiných zakázaných 
obchodních praktik. Dodavatelé nikdy a za žádných okolností nesmí nikomu 
provést ani schválit nezákonnou platbu. To platí bez ohledu na to, zda je 
neoprávněná výhoda nabízena přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatele. 

 
b. Dary, pohoštění a výdaje: Každý podnik sleduje dodržování předpisů, aby 

neakceptoval dary a pohoštění, které jsou nepřiměřené nebo v rozporu s 
místními právními předpisy. Totéž platí pro použití důvěrných nebo důvěrně 
chráněných informací za účelem zisku. Zaměstnanci by měli informovat své 
přímé nadřízené před tím, než učiní nebo přijmou nabídku pohostinnosti. V 
případě pochybností by se zaměstnanci měli poradit se svými přímými 
nadřízenými, než přijmou nebo slíbí dar nebo nabídnou pohoštění. Pravidla pro 
poskytování darů a pohoštění musí být jasně stanovena, uplatňována a 
sdělována, přičemž musí být stanoveny přiměřené limity, aby se tak mohlo dít 
legitimně a v souladu se zásadami společnosti. 

 
c. Přesné účetnictví a obchodní záznamy: Dodavatelé budou vést a na požádání 

poskytovat společnosti Indorama Ventures přesné záznamy o všech 
záležitostech souvisejících s obchodem dodavatele se společností Indorama 
Ventures a zajistí, aby zdokumentované informace mohly být sdíleny pouze v 
souladu s právními a antimonopolními předpisy. Dodavatel se musí zavázat, že 
bude platit daně a nebude se vyhýbat daňovým povinnostem. 

 
d. Soutěž: Dodavatelé nesmí za žádných okolností způsobit porušení obecných 

nebo zvláštních předpisů o hospodářské soutěži, jako je nezákonná spolupráce 
při tvorbě cen (obchodní dohody o stanovení ceny), nezákonné rozdělení trhu, 
zapojení do kartelu libovolného typu nebo jiné jednání, které je v rozporu s 
platnými právními předpisy, ani se na něm podílet. 

 
e. Transparentnost dodavatelského řetězce: Od dodavatelů se očekává, že 

budou poskytovat přesné informace (v rámci obchodního vztahu) o každém 
kroku dodavatelského řetězce pro suroviny / služby poskytované společnosti IVL. 
V souvislosti s kritickými otázkami dodavatelského řetězce musí být všechny 
normy týkající se sledovatelnosti výrobků splněny v souladu s normami 
stanovenými pro každý z nich. 

 
 

1.2 Chráněné informace 
 

a. Duševní vlastnictví: Veškeré informace, ať už písemné nebo ústní, které 



 
dodavatelé získají v rámci obchodních vztahů se společností Indorama 
Ventures, musí být považovány za důvěrné a nikdy nesmí být použity k 
osobnímu prospěchu nebo sděleny třetím stranám. V případě, že příslušný 
regulační orgán, platný zákon nebo předpis vyžaduje, aby dodavatelé zveřejnili 
důvěrné informace, musí o tom společnost Indorama Ventures písemně 
informovat, jakmile to okolnosti dovolí, aby společnost Indorama Ventures 
mohla požádat o ochranný příkaz nebo jiný vhodný prostředek a/nebo se vzdát 
splnění tohoto požadavku. V případě, že takový ochranný příkaz nebo jiný 
prostředek nápravy nebude vydán nebo společnost Indorama Ventures 
neupustí od dodržování příslušných podmínek, může dodavatel zveřejnit 
pouze tolik důvěrných informací, kolik mu doporučí jeho právní poradce, a 
poskytne společnosti Indorama Ventures kopii všech takto zveřejněných 
důvěrných informací. V souvislosti s každým takovým zveřejněním musí 
dodavatel vynaložit veškeré úsilí, aby se pokusil zachovat důvěrnost těchto 
informací. Vztahuje se to jak na obchodní, tak na technické informace. 

 

K formalizaci procesu ochrany chráněných informací se používají a budou i 
nadále používat příslušné dohody o zachování mlčenlivosti nebo důvěrnosti. 

 
b. Zabezpečení informací: Je třeba dbát na integritu a ochranu informací 

společnosti, jejich zodpovědné používání a neustálé vyhledávání 
bezpečnostních slabin. Údaje a registrace společností a osob (klientů, externích 
zástupců, obchodních partnerů, dodavatelů, poskytovatelů služeb nebo 
zaměstnanců) musí být používány odpovědně, soukromě a v souladu se 
zákonnými limity. Procesy řízení, projekty a vzorce produktů jsou duševním 
vlastnictvím společnosti. Musí s nimi být nakládáno důvěrně a musí být 
chráněny proti krádeži a nelze je sdílet bez formálního povolení. 

 
c. Obchodní značky a používání: Používání nebo odkazování na společnost 

Indorama Ventures Public Company Limited a její dceřiné/přidružené 
společnosti jako na značku, logo, ochranné známky v reklamách, propagaci 
nebo veřejných sděleních musí probíhat pouze na základě předchozího 
formálního souhlasu společnosti Indorama Ventures, a to i prostřednictvím 
externích oddělení pro komunikaci. 

 

1.3 Dobré životní podmínky zvířat 
 

Testování na zvířatech musí být prováděno s nejvyšší mírou odpovědnosti, aby se 
zvířata vyhnula zbytečnému utrpení. Je třeba zavést závazek provádět testy na 
zvířatech pouze v případě, že to vyžaduje zákon nebo pokud je to vědecky 
podloženo. Testování na zvířatech musí být založeno na etických a vědeckých 
důvodech. K testování mohou být použita pouze zvířata z chovů schválených a 
sledovaných veterinárními orgány. Mohou být výjimky, kdy například neexistují 
oficiální chovatelé, jako je tomu v případě hospodářských zvířat a ryb, kdy lze 
zvířata získat z vybraných chovů hospodářských zvířat a ryb, pokud to umožňují 
zvláštní předpisy. 

 

1.4 Nerostné suroviny z nelegálních zdrojů 



 
 

Dodavatelé musí transparentně prohlásit, že jejich dodavatelský řetězec je bez 
konfliktních oblastí. Zajištění, aby materiály dodávané společnosti Indorama 
nepocházely z nerostných surovin a jejich derivátů pocházejících z konfliktních 
oblastí, jakmile by z nich mohlo přímo či nepřímo těžit a financovat porušování 
lidských práv při těžbě nebo obchodování s nerostnými surovinami. 

 

2. Společenské aspekty1 
 

2.1 Spravedlivé zacházení 
 

a. Respektovat svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání 

Dodavatelé budou respektovat zákonné právo zaměstnanců na svobodné 
sdružování, jakož i jejich zákonné právo vstoupit nebo nevstoupit do odborové 
organizace nebo ji založit nebo se jinak zapojit do kolektivního vyjednávání. 
Obtěžování, zastrašování a zvláštní zacházení není přípustné vůči 
zaměstnancům, kteří se připojí ke sdružením, která si sami zvolí a která jejich 
jménem kolektivně vyjednávají, nebo jako zástupci zaměstnanců (pokud to 
zákon umožňuje). 

 
b. Rozmanitost a rovnost: Dodavatelé by měli usilovat o zajištění rovných 

příležitostí a rovného zacházení bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, 
náboženství, národnost, sexuální orientaci, věk nebo zdravotní postižení. Od 
dodavatelů se očekává, že budou podporovat stejnou odměnu za práci stejné 
hodnoty. Dodavatelé se musí stavět proti diskriminaci nebo zastrašování 
zaměstnanců, včetně všech forem. Podpora rozmanitosti a začleňování 
prostřednictvím úprav na pracovišti je třetím modulem z řady prosazování 
principu rovnosti MOP a jejím cílem je pomoci zaměstnavatelům všech velikostí 
a ve všech hospodářských odvětvích při poskytování přiměřených úprav ve 
všech fázích pracovního cyklu. 

 
c. Netolerovat obtěžování na pracovišti: Od našich dodavatelů očekáváme, že 

se ke všem svým zaměstnancům budou chovat s respektem a že se všichni 
jejich zaměstnanci budou cítit bezpečně a nebudou vystaveni žádnému druhu 
obtěžování na pracovišti. Dodavatel přijme přiměřené a inkluzivní postupy v 
rámci své činnosti a bude pracovat na odstranění předsudků, diskriminace, 
šikany a obtěžování. Kromě toho doufáme, že zaměstnanci budou povzbuzováni 
k tomu, aby se v dobré víře přihlásili a promluvili, aniž by se jim někdo mstil. 

 
 

2.2 Boj proti nucené práci 
 

a. Odpovídající pracovní doba, mzdy a benefity: Dodavatelé budou dodržovat 
všechny platné zákony o pracovní době a přesčasech a rovněž všechny platné 
zákony o mzdách a benefitech. Základní mzda a benefity nabízené 

                                                
1 Odkaz na Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci Všeobecná deklarace lidských práv 



 
zaměstnancům musí být spravedlivé a vyplácené včas, aby zaměstnancům a 
jejich rodinám zajistily odpovídající životní úroveň a určitý dodatečný příjem. 
Smluvní ujednání, která mohou poškodit zaměstnance, nebo srážky ze mzdy 
jako trestní nebo disciplinární opatření nejsou povoleny (s výjimkou srážek v 
zákonných ustanoveních stanovených zákonem). 

 
b. Moderní otroctví: Dodavatelé se nebudou vědomě, přímo nebo v důsledku 

svých obchodních aktivit, podílet na obchodování s lidmi, nucené práci, otroctví 
na základě původu nebo na práci sloužící k umořování dluhu. Pracovníkům 
nelze zadržovat doklady nebo je nutit, aby zaměstnavateli spláceli dluh prací 
(nucená práce, smluvní otroctví, povinná práce ve vězení, moderní otroctví). Je 
třeba zaujmout pevný a jasný postoj k ochraně lidských práv. Všichni pracovníci, 
ať už pracovníci na plný úvazek, nebo dočasní pracovníci, musí mít pracovní 
smlouvu, která je svobodně dohodnuta a podepsána mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnancem, nebo jak je stanoveno místními právními předpisy. Stejně tak 
mohou pracovníci tyto smlouvy svobodně vypovědět 

 
c. Dětská práce: Dětská práce není za žádných okolností tolerována. Minimální 

věk pro přijetí do zaměstnání musí být v souladu s právními předpisy 
jednotlivých zemí nebo s doporučeními MOP, podle toho, co je nejpřísnější. 
Pokud dodavatel zaměstnává mladé lidi, musí být jejich pracovní doba v souladu 
s místními právními předpisy a nesmí narušovat nebo bránit jejich vzdělávání. 
Zaměstnanci mladší 18 let nesmí být vystaveni riskantním, nebezpečným nebo 
zdraví škodlivým pracovním místům nebo situacím. 

 

2.3 Bezpečí 
 

a. Bezpečnost a ochrana zdraví: Dodavatelé řádně zajistí ochranu zdraví, 
bezpečnost a pohodu svých zaměstnanců, osob, návštěvníků a dodavatelů a 
osob z komunity, které mohou být ovlivněny jejich činností. Mělo by být zajištěno 
bezpečné a hygienické pracovní prostředí a podporovány bezpečnostní postupy. 
Dodavatelé jsou vyzýváni k zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany 
zdraví. Musí být zaveden systém řízení rizik, aby bylo možné posoudit 
nebezpečí (fyzikální, chemické, biologické, psychologické a ergonomické) pro 
každou činnost, včetně rutinních nebo nerutinních služeb. Je třeba navrhnout a 
provést opatření ke snížení expozice těmto rizikům. Je třeba zavést a pravidelně 
aktualizovat jasné a účinné zásady a postupy pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci zaměstnanců. Politika a postupy musí být široce rozšířeny a 
komunikovány. Ve výrobních jednotkách musí být zaměstnanci, vedoucí 
pracovníci, manažeři a ochranka průběžně školeni o rizicích na pracovišti a o 
opatřeních na ochranu před vystavením nebezpečným chemickým látkám. Je 
třeba zahrnout i dodavatele a poskytovatele služeb a zajistit jejich bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci. 

 
b. Zabezpečení procesů a reakce na mimořádné události: Zpřístupnit údaje a 

informace o bezpečnosti výrobních procesů, které stanoví provozní 
bezpečnostní limity a potenciální nebezpečí těchto procesů. Je třeba vypracovat 
pokyny pro komunikaci s rodinami zaměstnanců, státními orgány a médii. 



 
Bezpečnostní revize a přehodnocení je třeba provádět pravidelně nebo po 
významných změnách v procesech. Posouzení musí provést kompetentní 
osoba, která zdokumentuje a zaeviduje bezpečnostní opatření, která byla 
vypracována a provedena. Musí být zaveden integrovaný přístup s externími 
záchrannými službami prostřednictvím partnerství s poskytovateli 
specializovaných služeb nebo veřejnými jednotkami rychlého zásahu, jako je 
místní hasičský sbor. Informace musí být aktivně sdíleny všemi stranami. 
Multidisciplinární týmy musí provádět pravidelné monitorování a hodnocení 
bezpečnosti výrobních procesů a rozhodovat o provozních postupech pro rutinní 
i nerutinní operace. Koncepce týkající se bezpečnosti musí mít přednost před 
všemi ostatními činnostmi organizace. Musí se posuzovat potenciální dopady 
činností na zaměstnance a místní komunitu a přijímat opatření ke zmírnění nebo 
prevenci případných negativních dopadů. 

 
 

3. Životní prostředí 

3.1 Ochrana klimatu, odpadové a vodní hospodářství 
 

Dodavatelé musí dodržovat všechny platné zákony, předpisy a normy v oblasti 
životního prostředí. Dodavatelé musí k environmentálním výzvám zaujímat 
preventivní přístup, vyvíjet iniciativy na podporu větší odpovědnosti vůči životnímu 
prostředí a podporovat vývoj a šíření technologií šetrných k životnímu prostředí. 
Dodavatelé musí usilovat o snížení dopadů svých činností a výrobků na životní 
prostředí a práci a zajistit, aby vývoj neovlivnil místní biologickou rozmanitost. 
Havarijní plány musí zajistit, aby všechny ekologické havárie byly okamžitě 
zastaveny a minimalizovaly se tak jejich následky. Musí být instalovány systémy, 
které zabrání úniku a náhodnému uvolnění do životního prostředí a zmírní jeho 
následky. Poskytovatelé služeb v oblasti sběru a likvidace odpadů, 
zpracovatelských zařízení a skládek musí být pravidelně sledováni a hodnoceni. 
Schválena musí být také zařízení na likvidaci odpadů. 
Výkonnost programů udržitelnosti musí být pravidelně monitorována a musí být 
prováděny revize a opatření na podporu neustálého zlepšování 

 

3.2 Správa produktů  
 

a. Požadavky na kvalitu: Zavedení a udržování systému řízení kvality v 
odpovídajícím rozsahu pro produkt nebo službu nabízenou klientům, jako je 
ISO 9001. Musí být zavedeno řízení kvality. Jeho výkon a provádění zajišťují 
osoby, které jsou pro tyto funkce řádně vyškolené a kompetentní. „Neshodné“ 
výrobky a služby, pokud jsou takto klasifikovány, musí projít procesem šetření, 
který je registrován, zpracováván a monitorován až do jeho ukončení. Všechny 
analýzy neshod musí být založeny na vyšetření jejich příčin, okamžitých 
opatřeních a vypracování akčních plánů. 

 
b. Technické specifikace a bezpečnost výrobku: Všechny výrobky a služby 

poskytované společnosti Indorama Ventures musí splňovat normy v oblasti 
kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí společnosti Indorama 



 
Ventures. Dodavatelé nesmí ve svých výrobcích používat žádné látky, které jsou 
v rozporu s platnými zákony a předpisy v zemi, kde působí. Veškeré výrobky, 
které jsou nebo budou dodány společnosti Indorama Ventures, musí být 
uchovávány ve vhodném prostředí, které neohrozí výrobek ani osoby během 
přepravy. Výrobky a služby musí být dodávány v souladu se specifikacemi 
stanovenými ve smlouvách, nákupních objednávkách nebo zvláštních dohodách, 
v souladu se stanovenými kritérii kvality a bezpečnosti. Každý záměr změnit 
technickou specifikaci surovin, výrobní postupy nebo změny v dodavatelském 
řetězci, které mohou mít dopad na výrobky, obaly a poskytované služby, musí 
být oznámeny minimálně 30 (třicet) dní předem. 

 
 

c. Únik produktu: Prevence a zmírňování následků úniku produktu do 
životního prostředí prostřednictvím postupů, infrastruktury a vyškoleného 
personálu. 

 
 

4. Politika o následcích 

 
4.1 Účel 

 

Definovat interní kritéria a opatření, která budou přijata v případě zjištění nebo 
nahlášení každého pochybení, nedodržení povinných požadavků nebo nedodržení 
politiky odpovědného zásobování dodavatele. Politika o následcích podléhá revizím a 
změnám v souladu s předpisy, platnými zákony, politikami a interními pokyny. 

 

4.2 Uplatňování nápravných opatření 
 
Uplatňování nápravných opatření, správních opatření nebo sankcí omezující nebo 
sankční povahy u dodavatelů a poskytovatelů služeb začíná zjištěním nesrovnalostí v 
chování a také nedodržením požadavků uvedených v této politice odpovědného 
zásobování dodavatele. Přijetí a neustálé zlepšování nápravných, správních opatření 
nebo sankcí bude vždy zaměřeno na zmírnění rizika spojeného s obchodováním s 
našimi dodavateli a poskytovateli služeb, aby se nechovali způsobem, který není v 
souladu s našimi hodnotami a zásadami. Veškeré úsilí bude mít vzdělávací a 
poradenský charakter, jehož cílem je identifikovat generující skutečnost, bez dalších 
důsledků pro uvedenou skutečnost. 

 

4.3 Definice 
 
NÁSLEDKY 

 
Náprava, správní opatření nebo sankce, které mohou být uloženy v důsledku stížností 
a/nebo zjištěných porušení: 

 

 Nápravná opatření: opatření určená ke zlepšení pracovních procesů 



 
prostřednictvím řízení procesů, systémů a lidí. Mohou se týkat komunikace, 
školení a vytváření, revizí a provádění interních nebo jiných kontrolních 
mechanismů 

 Správní opatření: správní důsledky, které budou dodavatelům a 
poskytovatelům služeb uloženy za porušení zásad nebo požadavků 
stanovených v politice odpovědného zásobování. 

 

 Sankce: Sankce, které budou dodavatelům a poskytovatelům služeb uloženy za 
porušení zásad nebo požadavků stanovených v politice odpovědného 
zásobování dodavatele. 

 
 

STÍŽNOST 

 
Oznámení porušení zásad a závazků stanovených v politice odpovědného zásobování 
dodavatele prostřednictvím médií nebo komunikačních prostředků. 

 
 

PORUŠENÍ 

 
Jednání nebo opomenutí, které je v rozporu se zásadami a závazky stanovenými v 
politice odpovědného zásobování dodavatele. 

 
Kritériem pro uplatnění nápravy, správních opatření nebo sankcí bude každé 
nedodržení závazných požadavků popsaných v politice odpovědného zásobování 
dodavatele. Zdůrazňujeme náš postoj k volnému vyjadřování našich dodavatelů, 
poskytovatelů služeb a jejich zaměstnanců, včetně pochybení zaměstnance společnosti 
Indorama nebo osoby jednající jménem společnosti Indorama. Žádáme o registraci 
všech podezření na porušení předpisů nebo skutečných porušení předpisů. 

 
Pokud se objeví neetické nebo nezákonné problémy související s dodržováním 
předpisů, které vyvolávají pochybnosti, dodavatelé jsou povinni na ně upozornit. 
Dodavatelé mohou své obavy nahlásit na: 

 

 Oznamovací kanály pro informátory 

 Politika pro informátory IVL 
 

Pokud je nutná okamžitá náprava nebo opatření, musí dodavatel informovat oblast 
zásobování společnosti Indorama o plánu, který má být zaveden a proveden k nápravě 
porušení. Příslušné důsledky bude společnost Indorama řídit interně, předávat je 
dodavatelům a projednávat je s nimi a mohou se týkat: 

 

 Opatření mezi společností Indorama a dodavatelem ke zvýšení výkonnosti 

 Monitorování a auditů výrobních jednotek dodavatelů na místě 

 Obchodních omezení a sníženého objemu nákupů a/nebo služeb 
 
Společnost Indorama si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah a může dodavatele 
diskvalifikovat, pokud uplynula lhůta stanovená pro provedení opatření ke zlepšení 

https://www.indoramaventures.com/en/our-company/governance/whistleblower-reporting-channels
https://www.indoramaventures.com/storage/downloads/governance/policies/policy-whistleblower/ivl-policy-whistleblower-english.pdf


 
výkonnosti dodavatele, nebo pokud dochází k opakovanému porušování některého z 
požadavků ověřeného auditem nebo jiným monitorováním, nebo pokud není 
prokázáno, že porušení bylo vyřešeno. 

 

Cílem společnosti Indorama je podporovat a rozvíjet své dodavatele v souladu s 
osvědčenými tržními postupy a jednat s respektem, v dobré víře a důstojně. 

  



 
 

Příloha2 
 

Definice a zkratky 
 

 Úplatkářství: Znamená nabízení, slibování nebo poskytování jiným osobám 
nebo požadování, přijímání nebo souhlas s přijímáním od jiných osob 
finančních nebo jiných výhod za účelem nesprávného výkonu příslušné funkce 
nebo činnosti. Patří sem platby za účelem urychlení nebo usnadnění výkonu 
veřejné funkce nebo běžného správního úkonu a získání nebo udržení obchodu 
nebo jiné neoprávněné výhody, jak je uvedeno v jiných částech této politiky. 

 

 Dítě: každý, kdo je mladší 15 let, pokud vnitrostátní nebo místní právní 
předpisy nestanoví vyšší věk pro ukončení povinné školní docházky nebo 
minimální věk pro práci; v takovém případě se použije vyšší věk 

 

 Dětská práce: každá práce vykonávaná dítětem mladším, než je věk uvedený 
ve výše uvedené definici dítěte 

 

 Dětské otroctví: zneužívání dětí pro něčí prospěch, aniž by jim byla poskytnuta 
svoboda 

 

 Důvěrné informace: Důvěrnými informacemi se rozumí informace, které nejsou 
veřejně známé nebo veřejně přístupné. Důvěrné informace zahrnují mimo jiné 
neveřejné informace, finanční informace, obchodní informace, firemní struktury, 
operace, obchodní tajemství, technické know-how, návrhy, prodejní a 
marketingové plány, průzkumy trhu, zprávy, manuály, návrhy, ceny, obchodní 
strategie, seznamy zákazníků a dodavatelů, aktiva a pasiva, analýzy, prognózy, 
obchodní studie a plány rozvoje, zprávy o informování, ať už jsou psané, 
předávané ústně, vizuálně, elektronicky nebo jiným způsobem, kompilace, studie 
nebo dokumenty, které obsahují takové důvěrné informace nebo jsou z nich 
vytvořeny. 

 

 Korupce: znamená úplatkářství, vydírání, podvody, klamání, zneužití 
moci, zpronevěra, praní špinavých peněz a další podobné činnosti 

 

 Práce sloužící k umořování dluhu: práce vykonávaná za účelem splacení 
dluhu s malou nebo žádnou odměnou a bez kontroly nad dluhem dané 
osoby 

 

 Otroctví založené na původu: Otroctví se předává v rámci 

příbuzenských vztahů a napříč generacemi 
 

 Nucená práce: V čl. 2 odst. 2 Úmluvy MOP č. 29 je popsáno situací, které za 
určitých podmínek představují výjimky z definice „nucené práce“: povinná 

                                                

2 Odkaz: Příručka správy a řízení společnosti IVL, září 2019 



 
vojenská služba, běžné občanské povinnosti, práce ve vězení (za určitých 
podmínek), práce v mimořádných situacích (např. válka, kalamita nebo hrozící 
kalamita, např. požár, povodeň hladomor, zemětřesení), drobné komunální 
služby (v rámci komunity). 

 

 Obtěžování: Společnost Indorama Ventures označuje za obtěžování následující 
skutky: 

 

o urážení nebo ponižování někoho fyzicky nebo slovně 

o vyhrožování nebo zastrašování 
o nežádoucí vtipy nebo poznámky o něčí odlišnosti Sexuální 

obtěžování zahrnuje mimo jiné chování: 
 vytváření sexuálně zastrašujícího, nežádoucího, 

nepřátelského nebo urážlivého pracovního prostředí 
 u něhož by se mohlo důvodně předpokládat, že sexuálně podmíní 

zaměstnání nebo pracovní příležitosti dané osoby 
 

 Obchodování s lidmi: používání násilí a nátlaku k vykořisťování lidí za 
účelem práce nebo prostituce 

 

 Moderní otroctví: Moderní otroctví je kruté vykořisťování jiných lidí za 

účelem osobního nebo obchodního prospěchu. Zde je seznam témat, která 
moderní otroctví zahrnuje: 

 

o obchodování s lidmi 
o nucené a předčasné sňatky 
o nucená práce 
o dětské otroctví 
o otroctví založené na původu 

o práce sloužící k umořování dluhu 
 

 Kvalita výrobku: Tato politika se vztahuje na suroviny a výrobky společnosti 

Indorama Ventures a na eliminaci jejich dopadu na zdraví nebo životní prostředí 
jejích zaměstnanců, dodavatelů, zákazníků, komunit a dalších zainteresovaných 
stran. Společnost Indorama Ventures zajistí, aby její výrobky splňovaly 
požadované normy a/nebo dohody týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Za 
tímto účelem bude společnost Indorama Ventures prosazovat zavádění a 
neustálé zlepšování řízení bezpečnosti a ochrany zdraví prostřednictvím 
komunikace s výše uvedenými skupinami, aby se zajistilo, že budou mít 
možnost předcházet nebezpečným situacím a rychle reagovat na neočekávané 
události. 

 

 Dodavatelský řetězec: systém dodavatelů, výroby, dopravy, distributorů a 
prodejců, který existuje za účelem přeměny surovin na konečné výrobky a 
jejich dodání spotřebitelům 

 

 Transparentnost dodavatelského řetězce: Dodavatelé zveřejňují 
informace, interně ale  i externě, o tom, co se děje v každé fázi 



 
dodavatelského řetězce. 

 

 Pracovní doba: Úmluva MOP o pracovní době (průmysl) z roku 1919 (č. 1) 
stanovila, že pracovní doba osob zaměstnaných ve veřejném nebo soukromém 
průmyslovém podniku nebo v některém jeho odvětví, s výjimkou podniku, v němž 
jsou zaměstnáni pouze členové jedné rodiny, nesmí přesáhnout osm hodin 
denně a čtyřicet osm hodin týdně. 

  



 
Název společnosti: 

 

Sídlo: 
 
Kontaktní osoba: 

 
Datum: 

 
 

Potvrzující dopis – souhlas s dodržováním politiky odpovědného zásobování 
dodavatele společnosti Indorama Ventures 

 
 
Společnost Indorama Ventures, včetně všech přidružených a dceřiných společností společnosti Indorama 
Ventures a jednajících jejím jménem (společně označované jako „společnost“) se zavazuje k 
udržitelnému rozvoji, který zahrnuje dodržování uznávaných norem v oblasti životního prostředí, lidských 
práv, práce a etiky. 

 
Společnost proto usiluje o to, aby všichni její dodavatelé jednali v souladu s normami naší politiky 
odpovědného zásobování dodavatele (dále jen „politika“), které jsou uvedeny v příloze tohoto 
dokumentu. Další informace o konkrétních normách naleznete v politice. 

 
Žádáme vás, abyste podepsali tento dopis a tím potvrdili a odsouhlasili normy uvedené v politice a 
souhlas vaší společnosti s jejich dodržováním. 

 

Dále bychom chtěli, abyste informace uvedené v politice svým subdodavatelům a abyste shromažďovali 
formuláře pro ověření shody subdodavatelů, kteří se podílejí na výrobě výrobku (výrobků) dodávaného 
společnosti. Tyto dokumenty budou vedeny v evidenci a na požádání zpřístupněny zástupcům 
společnosti. Dodavatelé se rovněž zavazují, že budou společnost informovat o všech změnách v rámci 
dodavatelského řetězce a zajistí, aby tento dodavatelský řetězec splňoval nebo překračoval požadavky 
politiky. 

 
V případě dotazů týkajících se tohoto dopisu nebo politiky se obraťte na společnost prostřednictvím 
příslušného vedoucího pracovníka společnosti Indorama Ventures. 

 
S pozdravem 

 

My, níže podepsaní, tímto bereme na 
vědomí a souhlasíme s normami uvedenými 

v této politice a souhlasíme s jejich 
dodržováním. 

 
Místo: 

 

Datum: 
 

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

 
Podpis 

 

Upřesnění názvu: 
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