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CO OD NAŠICH 
DODAVATELŮ 

OČEKÁVÁME?

Společnost Lyreco se zavázala vytvářet hodnoty pro naše obchodní 
partnery a budovat vztahy s našimi zaměstnanci, zákazníky, 
dodavateli, a komunitami na základě našich základních hodnot: 
Nadšení, preciznost, respekt a agilita.

Jako signatář globální dohody OSN je společnost Lyreco od roku 
2004 odhodlána podporovat lidská práva a prosazovat sociálně 
odpovědné chování v souladu se zásadami Global Compact, 
úmluva ILO (Mezinárodní organizace práce), Úmluva OSN            
o právech dítěte a OECD Pokyny pro nadnárodní společnosti.

Tyto principy jsou již dlouho součástí činnosti společnosti Lyreco 
a odrážejí v tomto Etickém kodexu obraz toho, kdo jsme a jak 
podnikáme.
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V SOULADU SE ZÁKONY
—
Společnost Lyreco se zavazuje dodržovat zákon, ať už podniká kdekoliv. Očekáváme, 
že naši dodavatelé budou dodržovat všechny platné zákony, včetně zákonů týkajících se 
zaměstnanosti, lidských práv, životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.
Společnost Lyreco odmítá jednat s dodavateli, kteří nedodržují zákon.

LIDSKÁ PRÁVA
—
Dodavatelé musí podporovat a respektovat lidská práva proti:
VŠEM FORMÁM NUCENÝCH PRACÍ
VYUŽITÍ DĚTÍ K VÝKONU PRÁCE
DISKRIMINACI V RÁMCI ZAMĚSTNANOSTI A POVOLÁNÍ

PRACOVNÍ POSTUPY
—
Dále očekáváme, že dodavatelé se zavázali k dodržování příslušných osvědčených standardů 
zaměstnanosti, zdraví, bezpečnosti a environmentálního managementu na pracovišti.

CO OD DODAVATELŮ OČEKÁVÁME?
—
Dodržování příslušných zákonů o zaměstnanosti, včetně zákonů týkajících se maximální 
denní pracovní doby, mzdových sazeb, minimálního věku zaměstnanců, soukromí a dalších 
spravedlivých pracovních podmínek.
Chování způsobem, který je v souladu se všemi platnými bezpečnostními normami, 
včetně vládních požadavků, bezpečnostních požadavků specifických pro provoz a činnost               
a smluvních požadavků. 
Identifikování a reagování na jakékoliv dopady jejich činností na veřejné zdraví a používání 
jejich produktů a služeb.
Zacházení se zraněnými zaměstnanci s úctou a zajištění lékařského ošetření úrazů a na 
pracovišti.
V souladu s úmluvou MOP respektovat právo zaměstnanců na formování, členství nebo 
opouštění zaměstnaneckých organizací a kolektivní vyjednávání.
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UDRŽITELNOST
—
Ve společnosti Lyreco je odpovědností každého zaměstnance, aby při svých každodenních 
činnostech zohledňoval udržitelný rozvoj. Těšíme se na obchod s dodavateli, kteří sdílejí 
naše obavy a závazek k udržitelným obchodním praktikám. Dodavatelé musí splňovat všechna 
platná environmentální pravidla, předpisy a zákony v zemích, kde podnikají.

POCHYBNÉ PLATBY
—
Vztah společnosti Lyreco s dodavateli je založen na zákonnosti, efektivitě a transparentnosti. 
Dodavatelé nesmějí nabízet úplatky, provize ani pochybné platby jakéhokoliv druhu 
zaměstnanci Lyreco, vedoucímu nebo řediteli nebo třetím stranám za účelem získání nebo 
udržení obchodní příležitosti nebo získání neoprávněné výhody.

DÁRKY A ZÁBAVA
—
Za účelem budování a udržování transparentnosti a důvěry ve vztahu s obchodními partnery 
společnost Lyreco nedovoluje svým zaměstnancům, vedoucím a ředitelům přijímat žádný dar 
(s výjimkou nominálních hodnot) ani pozvání na sportovní nebo kulturní akce, od některého  
z dodavatelů společnosti. To platí jak pro zaměstnance, tak pro členy jeho rodiny.
Poznámka: “Nominální hodnota“ označuje položku s relativně nízkou hodnotou, u které je 
nepravděpodobné, že bude vnímána jako nepříznivě ovlivňující příjemce, např. kšiltovka 
s potiskem loga dodavatele.

DŮVĚRNOST
—
Společnost Lyreco se zavazuje zodpovědně zacházet s citlivými informacemi o našich 
obchodních partnerech. Dodavatelé jsou povinni učinit nezbytná opatření k ochraně 
důvěrnosti všech informací získaných v jejich obchodním vztahu se společností Lyreco.
Dodavatelé nesmějí tyto informace sdělovat jiným stranám bez písemného souhlasu 
společnosti Lyreco.
Tyto důvěrné informace mohou zahrnovat mimo jiné následující kategorie informací:
CENY VÝROBKŮ
NÁKLADY
ZÁKAZNÍCI
CENÍK ZÁKAZNÍKŮ
ZAMĚSTNANCI
INFORMAČNÍ A PROVOZNÍ SYSTÉMY LYRECO CORE
INFORMAČNÍ SYSTÉMY, NÁVRH ORGANIZACE NEBO ROZVOJ

SOUKROMÍ
—
Pokud dodavatelé nakládají s informacemi o poskytování služeb v našem zastoupení, 
požadujeme, aby zajistili, že s takovými informacemi bude zacházeno jako s důvěrnými, 
budou chráněny před neoprávněným zveřejněním a budou náležitě chráněny. Jakýkoliv 
problém / problém týkající se ochrany důvěrných informací by měl být neprodleně nahlášen 
na adresu: raiseyourconcern@lyreco.com
Poznámka: “důvěrné informace“ znamenají všechny neveřejné informace.
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Vztah společnosti Lyreco s dodavateli je založen   
na zákonnosti, účinnosti a transparentnosti.
—
Lyreco bude usilovat o vzájemně prospěšný vztah.

Řídíme se následujícími standardy chování: 

Informace poskytnuté dodavateli zůstanou za každých okolností důvěrné a nebudou sdíleny 
s konkurencí.
Nebudeme provádět žádné pochybné platby ani předávat dary zaměstnancům dodavatelů   
za účelem získání nebo udržení obchodní příležitosti nebo získání neoprávněné výhody.
Nedopustíme se nepravdivých nebo zavádějících tvrzení vůči dodavatelům nebo jejich 
produktům či službám.

Společnost Lyreco bude upřednostňovat výběrové řízení na výběr dodavatele, aby se 
maximalizovala transparentnost výběrového řízení. Dodavatelé jsou posuzováni z hlediska 
kvality svých produktů, služeb a cen. Ke stávajícím dodavatelům budeme přistupovat 
spravedlivě. V žádném případě nebude výběr dodavatele odrážet osobní zájem nebo 
přátelské vztahy. Společnost Lyreco zajistí čestnou a transparentní zpětnou vazbu na 
neúspěšné nabídky.

Společnost Lyreco zajistí uplatnění sjednaných podmínek a zaplatí podle sjednaných 
podmínek (za předpokladu, že dodavatel plní podmínky smlouvy).

ČÍM SE 
ZAVAZUJEME NAŠIM 

DODAVATELŮM?

VYJÁDŘETE SVÉ OBAVY
—
Dodavatelé by měli neprodleně nahlásit porušení tohoto kodexu nebo jakékoliv neetické 
chování zaměstnance společnosti Lyreco vedoucímu nebo řediteli společnosti Lyreco.  
Pokud to není možné, kontaktujte nás na raiseyourconcern@lyreco.com.

SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ LYRECO
—
V rámci žádosti o nabídku (RFP) bude dodavatel a jeho vyjednávací tým požádán, aby se 
písemně zavázali k dodržování Etického kodexu dodavatele.
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