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ČO OD NAŠICH 
DODÁVATEĽOV 
OČAKÁVÁME?

Spoločnosť Lyreco sa zaviazala vytvárať hodnoty pre našich 
obchodných partnerov a budovať vzťahy s našimi zamestnancami, 
zákazníkmi, dodávateľmi, a komunitami na základe našich 
základných hodnôt:       
Nadšenie, precíznosť, rešpekt a agilita.

Ako podpisovateľ globálnej dohody OSN je spoločnosť Lyreco 
od roku 2004 zaviazaná podporovať ľudské práva a presadzovať 
sociálne zodpovedné správanie v súlade so zásadami Global 
Compact, dohovor ILO (Medzinárodná organizácia práce), 
Dohovor OSN o právach dieťaťa a OECD Pokyny pre nadnárodné 
spoločnosti.

Tieto princípy sú už dlho súčasťou činnosti spoločnosti Lyreco 
a odrážajú v tomto Etickom kódexe obraz toho, kto sme a ako 
podnikáme.
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V SÚLADE SO ZÁKONMI
—
Spoločnosť Lyreco sa zaväzuje dodržiavať zákon, nech už podniká kdekoľvek. Očakávame, 
že naši dodávatelia budú dodržiavať všetky platné zákony, vrátane zákonov týkajúcich sa 
zamestnanosti, ľudských práv, životného prostredia, zdravia a bezpečnosti.
Spoločnosť Lyreco odmieta rokovať s dodávateľmi, ktorí nedodržiavajú zákon.

ĽUDSKÉ PRÁVA
—
Dodávatelia musia podporovať a rešpektovať ľudské práva proti:
VŠETKÝM FORMÁM NÚTENÝCH PRÁC
VYUŽITIU DETÍ NA VÝKON PRÁCE
DISKRIMINÁCII V RÁMCI ZAMESTNANOSTI A POVOLANIA

PRACOVNÉ POSTUPY
—
Ďalej očakávame, že dodávatelia sa zaviazali k dodržiavaniu príslušných osvedčených 
štandardov zamestnanosti, zdravia, bezpečnosti a environmentálneho manažmentu na 
pracovisku.

ČO OD DODÁVATEĽOV OČAKÁVAME?
—
Dodržiavanie príslušných zákonov o zamestnanosti, vrátane zákonov týkajúcich sa maximálnej 
dennej pracovnej doby, mzdových sadzieb, minimálneho veku zamestnancov, súkromia a 
ďalších spravodlivých pracovných podmienok.
Správanie sa spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými platnými bezpečnostnými normami, 
vrátane vládnych požiadaviek, bezpečnostných požiadaviek špecifických pre prevádzku a 
činnosť a zmluvných požiadaviek.
Identifikovanie a reagovanie na akékoľvek dopady ich činnosti na verejné zdravie a 
používanie ich produktov a služieb.
Zaobchádzanie so zranenými zamestnancami s úctou a zabezpečenie lekárskeho ošetrenia 
úrazov na pracovisku.
V súlade s dohovorom MOP rešpektovať právo zamestnancov na formovanie, členstvo alebo 
opúšťanie zamestnaneckých organizácií a kolektívne vyjednávanie.



4 • DODÁVATEĽSKÝ ETICKÝ KÓDEX

UDRŽATEĽNOSŤ
—
V spoločnosti Lyreco je zodpovednosťou každého zamestnanca, aby pri svojich 
každodenných činnostiach zohľadňovali udržateľný rozvoj. Tešíme sa na obchod  
s dodávateľmi, ktorí zdieľajú naše obavy a záväzok k udržateľným obchodným praktikám. 
Dodávatelia musia spĺňať všetky platné environmentálne pravidlá, predpisy a zákony   
v krajinách, kde podnikajú.

POCHYBNÉ PLATBY
—
Vzťah spoločnosti Lyreco s dodávateľmi je založený na zákonnosti, efektivite a transparentnosti. 
Dodávatelia nesmú ponúkať úplatky, provízie ani pochybné platby akéhokoľvek druhu 
zamestnancovi spoločnosti Lyreco, vedúcemu alebo riaditeľovi alebo tretím stranám za 
účelom získania alebo udržania obchodných príležitostí alebo neoprávnenej výhody.

DARY A SPOLOČENSKÉ AKCIE
—
Za účelom budovania a udržiavania transparentnosti a dôvery vo vzťahu s obchodnými 
partnermi spoločnosť Lyreco nedovoľuje svojim zamestnancom, manažérom a riaditeľom 
prijímať dary (okrem nominálnych hodnôt) ani pozvanie na športové alebo kultúrne 
podujatia, od niektorého z dodávateľov spoločnosti. To platí pre zamestnancov a ich členov 
rodiny.
Poznámka: “Nominálna hodnota“ označuje položku s relatívne nízkou hodnotou, u ktorej je 
nepravdepodobné, že bude vnímaná ako nepriaznivo ovplyvňujúca príjemcu, napr. šiltovka 
s potlačou loga dodávateľa.

DÔVERNOSŤ
—
Spoločnosť Lyreco sa zaväzuje zodpovedne zaobchádzať s citlivými informáciami o našich 
obchodných partneroch. Dodávatelia sú povinní urobiť potrebné opatrenia na ochranu 
dôvernosti všetkých informácií získaných v ich obchodnom vzťahu so spoločnosťou Lyreco.
Dodávatelia nesmú tieto informácie oznamovať iným stranám bez písomného súhlasu 
spoločnosti Lyreco.
Tieto dôverné informácie môžu zahŕňať okrem iného nasledujúce kategórie informácií:
CENY VÝROBKOV
NÁKLADY
ZÁKAZNÍCI
CENNÍK PRE ZÁKAZNÍKOV
ZAMESTNANCI
INFORMAČNÉ A PREVÁDZKOVÉ SYSTÉMY LYRECO CORE
INFORMAČNÉ SYSTÉMY, NÁVRH ORGANIZÁCIE ALEBO ROZVOJ

SÚKROMIE
—
Ak dodávatelia nakladajú s informáciami o poskytovaní služieb v našom zastúpení, 
požadujeme, aby zaistili, že s takými informáciami bude zaobchádzať ako s dôvernými, 
budú chránené pred neoprávneným zverejnením a budú primerane chránené. Akýkoľvek 
problém týkajúci sa ochrany dôverných informácií by mal byť okamžite nahlásený na adresu 
raiseyourconcern@lyreco.com
Poznámka: “dôverné informácie“ znamenajú všetky neverejné informácie.
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Vzťah spoločnosti Lyreco s dodávateľmi je založený na 
zákonnosti, efektívnosti a transparentnosti.
—
Lyreco sa bude usilovať o vzájomne prospešný vzťah.

Riadime sa nasledovnými štandardmi správania: 

Informácie poskytnuté dodávateľovi zostanú za každých okolností dôverné a nebudú zdieľané 
s konkurenciou.
Nebudeme robiť žiadne pochybné platby ani odovzdávať dary zamestnancom dodávateľov 
za účelom získania alebo udržania obchodnej príležitosti alebo získania neoprávnenej výhody.
Nedopustíme sa nepravdivých alebo zavádzajúcich tvrdení voči dodávateľom alebo ich 
produktom či službám.

Spoločnosť Lyreco bude uprednostňovať výberové konanie na výber dodávateľa, aby sa 
maximalizovala transparentnosť výberového procesu. Dodávatelia sú posudzovaní z hľadiska 
kvality svojich produktov, služieb a cien. K existujúcim dodávateľom budeme pristupovať 
spravodlivo. V žiadnom prípade nebude výber dodávateľa odrážať osobný záujem alebo 
priateľské vzťahy. Spoločnosť Lyreco zabezpečí čestnú a transparentnú spätnú väzbu na 
neúspešné ponuky.

Spoločnosť Lyreco zabezpečí uplatňovanie dohodnutých podmienok a zaplatí podľa 
dohodnutých podmienok (za predpokladu, že dodávateľ spĺňajú podmienky zmluvy).

ČÍM SA 
ZAVÄZUJEME NAŠIM 

DODÁVATEĽOM?

NAHLÁSTE SVOJE OBAVY
—
Dodávatelia by mali okamžite nahlásiť porušenie tohto kódexu alebo akékoľvek neetické 
správanie zamestnanca Lyreco manažérovi alebo riaditeľovi spoločnosti Lyreco, ak to nie je 
možné, potom na adresu raiseyourconcern@lyreco.com

SPOLUPRÁCA S LYRECO
—
V rámci žiadosti o ponuku (RFP) dodávateľa a jeho rokovací tím požiadajú, aby sa písomne 
zaviazali dodržiavať Dodávateľský Etický kódex.
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