
 Version SK 1.1 | Released in May 2021 by Sustainability & Corporate Responsibility Department Strana 1 / 7 

Seite 1 / 
 

Etický kódex 
pre dodávateľov 
a obchodných partnerov 

 



 Version SK 1.1 | Released in May 2021 by Sustainability & Corporate Responsibility Department Strana 2 / 7 

Predslov 

Vážené dámy a vážení páni, 

už viac ako 150 rokov sa spoločnosť Greiner AG zasadzuje za trvalo udržateľné 
a dlhodobé hospodárenie. Uvedomujeme si, že ako celosvetovo pôsobiaca 
spoločnosť nesieme veľkú zodpovednosť za našich zamestnancov, životné 
prostredie, spoločnosť a našich akcionárov. Preto sme sa zaviazali, že budeme 
dodržiavať etické a trvalo udržateľné postupy pri všetkých obchodných aktivitách. 
To platí najmä pre vzťahy s našimi dodávateľmi a obchodnými partnermi. 

Trvalá udržateľnosť dodávateľského reťazca je významnou súčasťou podnikovej 
zodpovednosti spoločnosti Greiner AG. Trvalá udržateľnosť je dôležitá v celom 
procese obstarávania materiálov, výrobkov a služieb. V rámci holistického prístupu 
sa kritériá trvalej udržateľnosti, ako sú ochrana životného prostredia, bezpečnosť 
a ochrana zdravia pri práci a dodržiavanie ľudských práv, zohľadňujú aj pri výbere, 
hodnotení a rozširovaní siete našich dodávateľov. 

Na základe týchto princípov sme zostavili etický kódex spoločnosti Greiner AG. 
Predstavuje nemenné minimálne štandardy a východiská pre vzťahy s našimi 
dodávateľmi a obchodnými partnermi. Týmto spôsobom chceme previesť do praxe 
našu zodpovednosť za človeka i životné prostredie a zabezpečiť, aby naše činy 
a činy našich dodávateľov a obchodných partnerov boli eticky korektné, trvalo 
udržateľné pre životné prostredie a sociálne prijateľné. 

Axel Kühner  
predseda predstavenstva 

Hannes Moser 
finančný riaditeľ 
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Tri piliere etického kódexu 
spoločnosti Greiner 
Etický kódex spoločnosti Greiner pre dodávateľov a obchodných partnerov je založený na sociálnych, 
ekologických a etických zásadách a princípoch. 

Sociálne zásady a princípy 

Ľudské práva 
Očakávame, že naši dodávatelia a obchodní partneri dodržiavajú a ctia si medzinárodné predpisy 
na ochranu ľudských práv ako základné a všeobecne záväzné zásady. Predovšetkým ide o zásadu, že 
naši dodávatelia a obchodní partneri nevyužívajú nútenú prácu ani detskú prácu. Naši dodávatelia 
a obchodní partneri musia dodržiavať prinajmenšom Dohovor č. 138 (minimálny vek na prijatie 
do zamestnania), Dohovor č. 182 (najhoršie formy detskej práce) a Dohovor č. 105 (zrušenie nútenej práce) 
Medzinárodnej organizácie práce (ILO). 

Rovnosť príležitostí a nediskriminácia 
Očakávame, že naši dodávatelia a obchodní partneri podporujú rovnosť príležitostí a rovnosť 
zaobchádzania a takisto zakazujú diskrimináciu pri prijímaní nových zamestnancov, pri povýšení alebo 
poskytovaní vzdelania a odbornej prípravy. Žiaden zamestnanec nesmie byť znevýhodňovaný 
na základe pohlavia, veku, farby pleti, kultúry, etnického pôvodu, sexuálnej orientácie, politických 
názorov, zdravotného postihnutia, náboženského vyznania alebo svetonázoru. Naši dodávatelia 
a obchodní partneri musia dodržiavať Dohovor č. 111 (diskriminácia v zamestnaní a povolaní) 
Medzinárodnej organizácie práce (ILO). 

Sloboda združovania 
Očakávame, že naši dodávatelia a obchodní partneri rešpektujú právo svojich zamestnancov na slobodu 
zhromažďovania a kolektívneho vyjednávania. Zástupcovia zamestnancov nesmú byť diskriminovaní a ich 
pracovná zmluva nesmie byť ukončená ako odveta za výkon práv zamestnancov, upozornenie 
na nesprávne konanie, účasť na aktivitách odborových organizácií alebo nahlásenie podozrenia 
z porušovania zákona. Naši dodávatelia a obchodní partneri musia dodržiavať Dohovor č. 87 (ochrana práva 
odborovo sa organizovať) a Dohovor č. 98 (právo kolektívne vyjednávať) Medzinárodnej organizácie práce 
(ILO). 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Očakávame, že naši dodávatelia a obchodní partneri dodržiavajú príslušné platné zákonné požiadavky 
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov. 
Dodávatelia a obchodní partneri musia dodržiavať medzinárodne uznávané normy, aktívne pracovať 
na zisťovaní a odstraňovaní bezpečnostných nedostatkov a neustále zlepšovať pracovné podmienky 
tak, aby bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 

Minimálna mzda a pracovný čas 
Očakávame, že naši dodávatelia a obchodní partneri uplatňujú spravodlivú politiku odmeňovania, ktorá 
zohľadňuje všetky miestne pracovné a mzdové zákony. Ak neexistujú usmernenia dané zákonom alebo 
kolektívnymi zmluvami, riadi sa mzda podľa tarifných sadzieb a dávok bežných v danom regióne 
a v príslušnom odvetví, ktoré zamestnancom a ich rodinám zabezpečia primeraný životný štandard. Naši 
dodávatelia a obchodní partneri musia dodržiavať Dohovor č. 100 (rovnaké odmeňovanie) Medzinárodnej 
organizácie práce (ILO). 
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Ekologické zásady a princípy 

Ochrana životného prostredia 
Očakávame, že naši dodávatelia a obchodní partneri prijmú opatrenia na zodpovedný prístup 
k životnému prostrediu. Musia sa snažiť podporovať vývoj a šírenie technológií šetrných k životnému 
prostrediu. Predpokladáme, že dodržiavajú príslušné platné vnútroštátne zákony, predpisy a normy 
týkajúce sa životného prostredia. Pri vývoji, výrobe a vo fáze používania produktov i ďalších činnostiach 
dbajú na znižovanie emisií skleníkových plynov, využívanie obnoviteľných zdrojov a minimalizáciu 
škodlivých vplyvov na životné prostredie a zdravie. 

Efektívne využívanie energií a zdrojov 
Očakávame, že naši dodávatelia a obchodní partneri využívajú prírodné zdroje šetrne a znižujú 
znečistenie životného prostredia vo vzduchu, na pevnine a vo vode. Naši dodávatelia a obchodní partneri 
prispievajú k znižovaniu spotreby energie a emisií skleníkových plynov. 

Odpady a recyklácia 
Očakávame, že naši dodávatelia a obchodní partneri sa pri vývoji, výrobe a vo fáze používania produktov 
a ďalších činnostiach usilujú o znižovanie odpadu, dbajú na jeho opätovné použitie, recykláciu, ako aj 
na bezpečnú a ekologickú likvidáciu zvyškového odpadu. 

Konfliktné suroviny 
Očakávame, že naši dodávatelia a obchodní partneri prijímajú vhodné opatrenia, aby vo svojich 
výrobkoch nevyužívali suroviny, ktoré sa pestujú a ťažia v konfliktných alebo vysokorizikových oblastiach, 
ani nefinancujú ozbrojené skupiny, ktoré porušujú ľudské práva. 

Chemikálie 
Očakávame, že naši dodávatelia a obchodní partneri pri výrobe alebo dovoze chemických látok do EÚ 
v množstvách prevyšujúcich jednu tonu ročne dávajú tieto látky registrovať v centrálnej databáze orgánu 
zodpovedného za presadzovanie nariadenia REACH (nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii 
a obmedzovaní chemických látok). 

Bezpečnosť výrobkov 
Očakávame, že naši dodávatelia a obchodní partneri dodržiavajú všetky platné predpisy a špecifikácie 
vzťahujúce sa na bezpečnosť výrobkov, a to najmä zákonné požiadavky týkajúce sa bezpečnosti, 
označovania a balenia výrobkov, ako aj používania nebezpečných látok a materiálov. Dodávatelia 
a obchodní partneri zdieľajú poznatky a know-how so zákazníkmi, svojimi vlastnými dodávateľmi a tretími 
stranami a transparentne a proaktívne informujú spoločnosť Greiner o environmentálnych 
a bezpečnostných aspektoch svojich výrobkov. 
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Etické zásady a princípy 

Právne požiadavky 
Očakávame, že naši dodávatelia a obchodní partneri sa v rámci svojej obchodnej činnosti správajú eticky 
a čestne, dodržiavajú všetky platné medzinárodné, vnútroštátne a miestne zákony a predpisy, ktoré sa 
vzťahujú na ich obchodné aktivity, a majú všetky potrebné povolenia. 

Korupcia 
Očakávame, že naši dodávatelia a obchodní partneri rešpektujú, podporujú a dodržiavajú národné 
a medzinárodné úsilie v tomto smere (napríklad dohovory Organizácie spojených národov (OSN), 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) alebo britský protikorupčný zákon „UK Bribery 
Act 2010“). Predovšetkým musia zabezpečiť, aby ich zamestnanci, subdodávatelia alebo zástupcovia 
neposkytovali ani neponúkali zákazníkom, úradníkom alebo iným tretím stranám akékoľvek úplatky, 
nezákonné dary alebo iné neprípustné platby či výhody, ani ich od nich neprijímali. 

Podplácanie 
Očakávame, že naši dodávatelia a obchodní partneri nezneužívajú pozvánky a dary na ovplyvňovanie. To 
platí aj pre zamestnancov spoločnosti Greiner. Pozvánky a dary sa odovzdávajú iba vtedy, ak sú 
príležitosť a rozsah primerané, t. j. majú nízku hodnotu a považujú sa za prejav miestnej, všeobecne 
uznávanej obchodnej praxe. Rovnako platí, že dodávatelia a obchodní partneri takéto neprimerané 
výhody nepožadujú ani neprijímajú. 

Pranie špinavých peňazí 
Očakávame, že naši dodávatelia a obchodní partneri dodržiavajú príslušné zákonné povinnosti týkajúce 
sa prevencie prania špinavých peňazí a nezúčastňujú sa prania špinavých peňazí. Naši dodávatelia 
a obchodní partneri udržiavajú obchodné vzťahy len s takými obchodnými partnermi, o ktorých integrite 
sú presvedčení. 

Kontrola dovozu a vývozu 
Očakávame, že naši dodávatelia a obchodní partneri dbajú na dodržiavanie všetkých platných zákonov 
o dovoze a vývoze tovaru, služieb a informácií. Naši dodávatelia a obchodní partneri dodržiavajú platné 
obchodné obmedzenia, embargá a ďalšie obmedzenia. 

Hospodárska súťaž 
Očakávame, že naši dodávatelia a obchodní partneri sa v hospodárskej súťaži správajú čestne a dodržiavajú 
platné antitrustové zákony. Naši dodávatelia a obchodní partneri sa nezúčastňujú na protizákonných 
kartelových dohodách s konkurentmi ani zámerne nezneužívajú prípadné dominantné postavenie na trhu. 

Konflikt záujmov 
Očakávame, že sa naši dodávatelia a obchodní partneri rozhodujú len na základe objektívnych kritérií 
a nenechávajú sa ovplyvňovať osobnými záujmami a vzťahmi. 

Údaje, obchodné tajomstvá a firemný majetok 
Očakávame, že naši dodávatelia a obchodní partneri dodržiavajú všetky príslušné platné zákony na ochranu 
osobných údajov zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a iných zainteresovaných strán. Okrem toho musia 
rešpektovať know-how, patenty, prevádzkové a obchodné tajomstvá spoločnosti Greiner a tretích strán. 
Dodávatelia a obchodní partneri tieto informácie neposkytujú tretím stranám bez výslovného písomného 
súhlasu spoločnosti Greiner. Od našich dodávateľov a obchodných partnerov očakávame, že obchodné 
údaje a správy o svojej obchodnej činnosti zverejňujú pravdivo a v súlade s platnými zákonmi. 
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Rozsah platnosti 
V spoločnosti Greiner AG očakávame, že naši dodávatelia a obchodní partneri, ako aj ich zamestnanci 
budú konať zodpovedne, dodržiavať tento etický kódex a pracovať podľa zásad a princípov, ktoré sú 
v ňom obsiahnuté. Ak dodávatelia alebo obchodní partneri poveria v rámci obchodných vzťahov tretie 
strany (napr. subdodávateľov alebo zástupcov), skupina Greiner očakáva, že tieto tretie strany budú 
takisto pracovať v súlade so základnými princípmi stanovenými v tomto etickom kódexe. Skupina Greiner 
si vyhradzuje právo vykonať v určitých prípadoch samostatne alebo prostredníctvom externých partnerov 
priamo u dodávateľa alebo obchodného partnera kontrolu dodržiavania definovaných požiadaviek 
po predchádzajúcom oznámení a za prítomnosti zástupcov dodávateľa alebo obchodného partnera. 

Dôsledky porušenia 
Akékoľvek porušenie tohto etického kódexu je dodávateľ alebo obchodný partner povinný oznámiť 
spoločnosti Greiner. Ak dodávateľ alebo obchodný partner nedodržiava základné princípy definované 
v tomto etickom kódexe, má spoločnosť Greiner právo ukončiť obchodný vzťah s týmto dodávateľom 
alebo obchodným partnerom formou mimoriadneho vypovedania zmluvy. 

Nahlásenie porušenia 
V spoločnosti Greiner AG sa usilujeme o to, aby sme naše hodnoty uvádzali do každodennej praxe 
a správali sa v súlade so zákonom a eticky. To isté očakávame aj od našich dodávateľov a obchodných 
partnerov. Ak viete alebo sa dozviete o akomkoľvek porušení tohto etického kódexu, môžete to nahlásiť 
anonymne prostredníctvom našej platformy TellGreiner: https://tell-greiner.com/Home/Start 

Ak máte otázky alebo prípadne chcete oznámiť porušenie kódexu, je vám kedykoľvek 
k dispozícii náš Group Compliance Officer (office.compliance@greiner.com). 

 

 

https://tell-greiner.com/Home/Start
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Potvrdenie dodávateľa alebo obchodného partnera 
Týmto potvrdzujeme, že sme dostali etický kódex spoločnosti Greiner pre dodávateľov a obchodných 
partnerov a porozumeli mu. Ďalej ubezpečujeme, že všetky naše činnosti budeme vykonávať v súlade 
s obsahom etického kódexu spoločnosti Greiner pre dodávateľov a obchodných partnerov. 

Názov spoločnosti 

Meno a funkcia 

Identifikačné číslo spoločnosti 

Dátum a miesto 

Podpis 

Zdroj fotografií: iStockphoto 
Poznámka: Z dôvodu jednoduchšej čitateľnosti sme neuplatnili písanie v neutrálnom rode.  
Namiesto oboch rodov sa použilo kratšie generické maskulínum. 

 

 

 

 

 

 

Greiner AG  
Greinerstr. 70 
4550 Kremsmünster,  Austria 
www.greiner.com 

Greiner Packaging International  GmbH 
Greinerstr. 70 
4550 Kremsmünster, Austria 
www.greiner-gpi.com 

NEVEON Holding GmbH 
Greinerstr. 70 
4550 Kremsmünster, Austria 
www.neveon.com 

Greiner Bio-One International GmbH 
Bad Haller Str. 32 
4550 Kremsmünster, Austria 
www.gbo.com 

Greiner Extrusion Group GmbH 
Friedrich-Schiedel-Str. 1 
4542 Nussbach, Austria 
www.greiner-extrusion-group.com 
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