


Pred niekoľkými rokmi sa spoločnosť Lyreco stala signatárom 
iniciatívy Global Compact, čo je všeobecne prijímaný štandard 
Spojených národov pre zodpovedné obchodovanie, ktorý 
pokrýva ľudské práva, práva pracujúcich, životné prostredie 
a program na boj proti korupcii. Ako celosvetovo uznávaný 
a všeobecne platný súbor štandardov tvoria Zásady projektu 
Global Compact aj základ nášho vzťahu s dodávateľmi.

Spoločnosť Lyreco sa preto usiluje vyberať dodávateľov, ktorí sú 
schopní dodržiavať pevné etické štandardy. Tento dodávateľský 
etický kódex zabezpečuje pre spoločnosť Lyreco a jej dodávateľov 
základ pre budovanie a udržiavanie vzťahov, ktoré sú založené 
na slušnosti, dôvere, rešpektovaní práv jednotlivcov, súlade 
s legislatívou a udržateľných obchodných praktikách.

Súlad s legislatívou

Spoločnosť Lyreco je odhodlaná rešpektovať zákony kdekoľvek kde vykonáva 
svoju obchodnú činnosť. Od našich dodávateľov očakávame, že budú dodržiavať 
všetky platné zákony vrátane zákonov týkajúcich sa zamestnanosti, ľudských práv, 
životného prostredia, zdravia a bezpečnosti. 
Spoločnosť Lyreco odmieta spoluprácu s dodávateľmi, ktorí nedodržiavajú zákony.

Ľudské práva

Dodávatelia musia podporovať a rešpektovať ochranu ľudských práv pred:
• všetkými formami násilnej alebo nútenej práce,
• zneužívaním práce detí,
• diskrimináciou pri zamestnávaní alebo v zamestnaní.
 
Postupy pri zamestnávaní

Od dodávateľov taktiež očakávame, že sa budú snažiť pracovať podľa príslušných osvedčených  
štandardov týkajúcich sa systému zamestnávania, zdravia, bezpečnosti a životného prostredia 
na pracovisku.
Od dodávateľov sa očakáva, že budú:
• Dodržiavať príslušné zákony o zamestnanosti vrátane zákonov týkajúcich sa maximálnej 
dĺžky pracovného dňa, mzdového zaradenia, minimálneho veku, súkromia a ďalších 
primeraných pracovných podmienok.
• Správať sa v súlade so všetkými platnými bezpečnostnými štandardmi vrátane vládnych 
požiadaviek, špecifických prevádzkových a bezpečnostných požiadaviek na pracovisku 
a zmluvných požiadaviek.
• Identifikovať a reagovať na akýkoľvek negatívny dopad svojich aktivít a používania produktov 
a služieb na zdravie verejnosti.
• Zaobchádzať so zranenými zamestnancami s rešpektom a zabezpečia zdravotnú starostlivosť 
pri ochoreniach alebo zraneniach na pracovisku.

Čo sa očakáva od našich dodávateľov?
Spoločnosť Lyreco je zameraná na obchodnú činnosť s dôrazom na práva jednotlivcov 
a ekológiu na našej planéte.



Zodpovednosť

V spoločnosti Lyreco je každý zamestnanec 
zodpovedný za to, že pri svojich 
každodenných aktivitách berie do úvahy 
aj udržateľný rozvoj. Máme záujem 
o obchodnú spoluprácu s dodávateľmi, 
ktorí zdieľajú naše záujmy a odhodlanie 
realizovať udržateľnú obchodnú činnosť. 
Dodávatelia musia minimálne dodržiavať 
všetky environmentálne predpisy, nariadenia 
a zákony platné v krajine, kde vykonávajú 
svoju obchodnú činnosť.

Neoprávnené platby

Vzťah spoločnosti Lyreco s dodávateľmi 
je založený na zákonnosti, efektivite 
a transparentnosti. Dodávatelia nesmú 
ponúkať úplatky, provízie alebo neoprávnené 
platby akéhokoľvek druhu zamestnancovi, 
manažérovi alebo riaditeľovi spoločnosti 
Lyreco alebo tretím stranám s cieľom získania 
alebo udržania obchodnej činnosti alebo 
na dosiahnutie neoprávnených výhod.

Dary a zábava

S cieľom budovania a udržania 
transparentnosti a dôvery s našimi 
obchodnými partnermi spoločnosť 
Lyreco nedovoľuje svojim zamestnancom, 
manažérom a riaditeľom prijímať dary 
alebo pozvania na športové alebo 
kultúrne podujatia/zábavu, ktoré 
presahujú nominálnu hodnotu, vrátane 
pôžičiek a poskytovania záruk pre alebo 
od akéhokoľvek dodávateľa spoločnosti. Platí 
to pre zamestnancov a ich najbližších členov 
rodiny.

Dôverné informácie

Spoločnosť Lyreco sa zaväzuje zodpovedne 
nakladať s citlivými informáciami týkajúcimi sa 
svojich obchodných partnerov. Dodávatelia sú 
povinní vykonať potrebné kroky na ochranu 
dôvernosti všetkých informácií získaných 
svojím obchodným vzťahom so spoločnosťou 
Lyreco. 
Dodávatelia nesmú prezradiť takéto 
informácie iným stranám bez písomného 
súhlasu spoločnosti Lyreco. 
Tieto dôverné informácie môžu okrem iného 
obsahovať nasledovné kategórie informácií:
• Cenové kalkulácie produktov
• Náklady
• Údaje o zákazníkoch
• Cenové kalkulácie zákazníkov
• Údaje o zamestnancoch
•  Údaje o kľúčovom modeli a operačných 

systémoch spoločnosti Lyreco
•   Údaje o organizácii a rozvoji informačných 

systémov

Utajenie informácií

Keď dodávatelia narábajú s informáciami 
o realizácii služieb v našom mene, 
požadujeme, aby zabezpečili, že tieto 
informácie budú považované za prísne 
dôverné, aby sa zabránilo neoprávnenému 
vyzradeniu, a aby boli vhodným spôsobom 
zabezpečené. Akýkoľvek problém týkajúci 
sa zabezpečenia dôverných informácií by 
mal byť okamžite oznámený na e-mailovú 
adresu raiseyourconcern@lyreco.com 
raiseyourconcern@lyreco.com



Vzťah spoločnosti Lyreco s dodávateľmi 
je založený na zákonnosti, efektivite 
a transparentnosti. Spoločnosť Lyreco sa bude 
usilovať o dosiahnutie vzájomne prospešného 
vzťahu. 
Riadime sa nasledovnými štandardmi správania:

• Informácie od dodávateľov zostanú 
za každých okolností dôverné a nebudú 
prezradené konkurencii.
• Nebudeme ponúkať žiadne neoprávnené 
platby alebo dary zamestnancom 
dodávateľov s cieľom dosiahnutia alebo 
zachovania obchodnej činnosti alebo získania 
neoprávnených výhod.
• Nebudeme poskytovať falošné alebo 
zavádzajúce informácie o dodávateľoch, ich 
produktoch alebo službách iným osobám.

Spoločnosť Lyreco bude podporovať výberové 
konania na selekciu dodávateľov s cieľom 
dosiahnutia maximálnej transparentnosti 
tohto procesu. Pri dodávateľoch sa bude 
hodnotiť kvalita výrobkov, služby a cenová 
kalkulácia. Súčasných dodávateľov budeme 
posudzovať nestranne. Výber dodávateľov 
nebude za žiadnych okolností založený 
na osobných záujmoch alebo priateľských 
vzťahoch. Spoločnosť Lyreco zabezpečí 
legitímnu a transparentnú spätnú väzbu 
v prípade neúspešných ponúk. 
 
Spoločnosť Lyreco zabezpečí uplatňovanie 
dohodnutých podmienok a bude realizovať 
platby v súlade s dohodnutými podmienkami 
(za predpokladu, že dodávateľ bude taktiež 
plniť zmluvné podmienky).

Dodávatelia by mali okamžite upozorniť manažérov alebo riaditeľa spoločnosti Lyreco 

na porušovanie tohto kódexu alebo na akékoľvek neetické správanie zamestnancov 

spoločnosti Lyreco , ak je takéto konanie neprijateľné, na e-mailovú adresu 

raiseyourconcern@lyreco.com

V rámci žiadosti na ponuku (request for proposal - RFP) bude dodávateľ 

so svojím tímom zodpovedným za rokovanie so spoločnosťou Lyreco 

požiadaný, aby sa písomne zaviazal dodržiavať Dodávateľský etický 

kódex.

Čo môžeme zabezpečiť pre našich dodávateľov?

Upozornite na svoje obavy

Spolupráca so spoločnosťou Lyreco


