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KÓDEX SPRÁVANIA NAŠICH DODÁVATEĽOV

SILNEJŠÍ, LEPŠÍ, SPOLU

S NAŠIMI ZÁKAZNÍKMI A 
DODÁVATEĽMI



Náš Kódex správania je nevyhnutný pre dlhodobú udržateľnosť a stanovuje
štandardy zodpovedného správania, ktoré musíme dodržiavať všetci v každej 
časti spoločnosti Imperial Brands.

Náš úspech závisí na vybudovaní otvorených, čestných a férových 
partnerstiev s dôveryhodnými dodávateľmi. Od našich dodávateľov 
očakávame, že svoje podnikanie budú vykonávať etickým a zodpovedným 
spôsobom a dodržiavať všetky platné zákony a prepisy. Náš Kódex 

dodávateľov založený na Kódexe správania, stanovuje typy správania, ktoré od 
našich dodávateľov očakávame.

Dodávateľov si vyberáme a obchodujeme s takými dodávateľmi, ktorí 
preukážu, že pracujú spôsobom, ktorý je v súlade s našimi štandardmi 
a Kódexom správania. Zároveň od našich dodávateľov očakávame, že 
zabezpečia, aby aj ich obchodní partneri dodržiavali podobné štandardy.

KÓDEX 
SPRÁVANIA 
NAŠICH 
DODÁVATEĽOV
V SPOLOČNOSTI IMPERIAL BRANDS 
VIEME, ŽE ZODPOVEDNÉ KONANIE JE 
KĽÚČOM K UDRŽANIU SI CELOSVETOVEJ 
REPUTÁCIE DÔVERYHODNÉHO PARTNERA A 
ZAMESTNÁVATEĽA. ZNAMENÁ TO, ŽE SME 
HRDÍ NA TO, ČO ROBÍME A AKO TO ROBÍME. 
ZODPOVEDNÉ A ČESTNÉ KONANIE NÁM 
POMOHLO VYTVORIŤ A UDRŽAŤ ÚSPEŠNÉ 
PODNIKANIE.

New thinking, new actions, 
exceed what’s possible

Listen, share,  
make connections

See it, seize it, make it happen

Thrive on challenge,  
make it fun

My contribution counts, think free,  
speak free, act with integrity

Everything is possible,  
together we win

NAŠE HODNOTY
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VEĽMI SI CENÍME BEZPEČNOSŤ, 
DÔSTOJNOSŤ A BLAHO NAŠICH 
ZAMESTNANCOV A TÝCH, KTORÍ 
PODPORUJÚ NAŠE PODNIKANIE.

OD NAŠICH DODÁVATEĽOV A 
OBCHODNÝCH PARTNEROV 
OČAKÁVAME NASLEDOVNÉ:
• Zabezpečenie spravodlivého a bezpečného 

zamestnávania ľudí minimálne v súlade s 
medzinárodnými pracovnými normami

• Rešpektovanie ľudských práv jednotlivcov vo 
všetkých prevádzkach

• Udržiavanie slušného a úctivého pracoviska 
bez akejkoľvek formy obťažovania, 
diskriminácie alebo iného ponižujúceho 
správania

• Zabezpečenie slobodnej voľby zamestnania bez 
otroctva, nevoľníctva alebo nútenej práce

• Nezamestnávať osoby mladšie ako 15 rokov 

DODRŽIAVANIE 
ĽUDSKÝCH PRÁV

• Riadime sa zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a podporujeme základné dohovory 
Medzinárodnej organizácie práce (MOP)

• Vo všetkých našich prevádzkach rešpektujeme ľudské práva vrátane zákazu detskej práce, zákazu 
nútenej práce a slobody združovania, a od našich obchodných partnerov očakávame to isté.

BEZPEČNOSŤ A ZDRAVIE 
PRI PRÁCI 
PRE VŠETKÝCH NAŠICH 
ZAMESTNANCOV, OBCHODNÝCH 
PARTNEROV, NÁVŠTEVNÍKOV A BLÍZKE 
KOMUNITY SA SNAŽÍME VYTVORIŤ 
ZDRAVÉ, BEZPEČNÉ A PRODUKTÍVNE 
PRACOVNÉ PROSTREDIE.

• Dodávatelia by mali zabezpečiť také 
pracovisko, ktoré podporuje pozitívnu 
kultúru zdravia a bezpečnosti a zabraňuje 
neprijateľnému alebo potenciálne 
nebezpečnému správaniu

• Dodávatelia by mali dodržiavať všetky 
normy v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia špecifické pre jednotlivé krajiny.

alebo osoby, ktoré nedosiahli miestnymi 
predpismi stanovený minimálny vek na 
prijatie do zamestnania alebo sú vo veku 
povinnej školskej dochádzky, podľa toho, 
ktorá z uvedených vekových hraníc je vyššia

• Nezamestnávať osoby mladšie ako 18 rokov 
na výkon úloh, ktoré sú nebezpečné

• Rešpektovať právo zamestnancov na 
vstup do odborov alebo vytvorenie odborov 
podľa svojho výberu a práva na kolektívne 
vyjednávanie

• Zabezpečiť súlad pracovných hodín a 
odmeňovania s národnými zákonmi a 
kritériami priemyselných noriem, podľa toho, 
ktoré ponúkajú vyššiu ochranu.

SILNEJŠÍ, LEPŠÍ, SPOLU S NAŠIMI ZAMESTNANCAMI
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DÔVERNÉ INFORMÁCIE SPRÍSTUPŇUJEME LEN OPRÁVNENÝM
OSOBÁM, CHRÁNIME OSOBNÉ ÚDAJE A
ZAVÁDZAME PRÍSLUŠNÉ ZABEZPEČENIE NA OCHRANU SÚKROMIA
NAŠICH ZAMESTNANCOV, SPOTREBITEĽOV, ZÁKAZNÍKOV A 
DODÁVATEĽOV.

ZACHOVÁVANIE MLČANLIVOSTI

• Dodávatelia musia chrániť dôverné a osobné 
informácie spoločnosti Imperial Brands 
a spĺňať požiadavky platných zákonov a 
predpisov o ochrane údajov

• Dodávatelia nás musia okamžite informovať 
o predpokladanom alebo skutočnom porušení 
ochrany údajov, alebo ak boli naše údaje 
zverejnené tretej osobe bez schválenia

• Pre ochranu dôverných informácii by mali 
mať dodávatelia s nami uzavretú dohodu o 
nezverejňovaní alebo o zachovaní mlčanlivosti

• Od dodávateľov, ktorí spracúvajú osobné 
údaje našich zamestnancov, spotrebiteľov, 
zákazníkov alebo dodávateľov sa očakáva, že s 
nami uzatvoria dohodu o spracovaní údajov.

KONFLIKT ZÁUJMOV 
KONÁME ČESTNE A TRANSPARENTNE, 
POSKYTUJEME INFORMÁCIE O NAŠICH 
VZŤAHOCH, FINANČNÝCH INVESTÍCIÁCH, 
DRUHÝCH ZAMESTNANIACH ALEBO 
INÝCH PRÍLEŽITOSTIACH, KTORÉ MÔŽU 
AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM OVPLYVNIŤ 
NAŠE PODNIKANIE.

• Dodávatelia nás musia informovať 
o akomkoľvek skutočnom alebo 
potenciálnom konflikte záujmov hneď, 
ako sa o ňom dozvedia.

• Ak majú dodávatelia vedomosť o tom, že 
zástupca spoločnosti Imperial Brands je 
pri rokovaní s dodávateľom v konflikte 
záujmov, musia nás o tom informovať 
(napríklad, ak má zástupca spoločnosti 
Imperial Brands finančný záujem o 
dodávateľa alebo o obchodné spojenie s 
dodávateľom).

SILNEJŠÍ, LEPŠÍ, SPOLU S NAŠOU SPOLOČNOSŤOU
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SILNEJŠÍ, LEPŠÍ, SPOLU S NAŠIMI ZÁKAZNÍKMI A DODÁVATEĽMI

ZODPOVEDNÝ 
MARKETING
NAŠE VÝROBKY SÚ URČENÉ DOSPELÝM, 
A O NAŠICH VÝROBKOCH HOVORÍME S 
NIMI ZODPOVEDNE.

• Zaväzujeme sa k zodpovednému 
obchodovania a nepropagujeme ani 
neponúkame naše tabakové produkty osobám 
mladším ako 18 rokov alebo nefajčiarom.  

• Dodávatelia musia naše Štandardy 
obchodovania používať pri reklame/
propagačných materiáloch a činnostiach, 
ktoré vytvárajú pre produkty spoločnosti 
Imperial Brands. V tomto prípade majú naše 
Štandardy obchodovania prednosť, okrem 
prípadov, kedy si miestne zákony vyžadujú 
vyšší štandard.

BOJ PROTI ÚPLATKOM, 
KORUPCII A DAŇOVÝM 
ÚNIKOM 
USILUJEME SA O SPRAVODLIVÚ A ČESTNÚ 
HOSPODÁRSKU SÚŤAŽ A DODRŽIAVANIE 
PROTIMONOPOLNÝCH PREDPISOV A 
ZÁKONOV O HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽI, KTORÉ 
SA VZŤAHUJÚ NA NAŠE PODNIKANIE.

• Dodávatelia musia porozumieť právnym predpisom o 
hospodárskej súťaži, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé trhy, 
na ktorých pôsobia a konať v súlade s nimi

• Dodávatelia môžu spolupracovať s našou konkurenciou 
len v prípade, ak takáto spolupráca nevytvára konflikt 
záujmov a ak sa vykonajú príslušné kroky na ochranu 
dôverných informácií spoločnosti Imperial Brands

• Dodávatelia s našou konkurenciou nesmú hovoriť o 
obchodne citlivých témach, akými sú naše vstupné 
náklady, cenová politika, obchodné podmienky a 
zavádzanie nových produktov.

• Dodávatelia nesmú konať ako sprostredkovatelia medzi 
nami a našimi konkurentmi vrátane nezverejňovania 
obchodných tajomstiev alebo iných dôverných informácii 
našich konkurentov. 

• Dodávatelia musia dodržiavať našu politiku proti 
uľahčovaniu daňových únikov a nahlásiť všetky príslušné 
podozrenia z daňových únikov alebo podozrení, že tí, 
ktorí konajú na základe nášho správania, môžu uľahčovať 
daňové úniky. Odporúčame vám, aby ste v tejto veci 
položili akékoľvek otázky.

BOJ PROTI 
NEZÁKONNÉMU 
OBCHODU 
SME PROTI NEDOVOLENÉMU 
OBCHODOVANIU VO VŠETKÝCH 
FORMÁCH A S ORGÁNMI PO CELOM 
SVETE SPOLUPRACUJEME NA 
ZABRAŇOVANÍ VSTUPU NELEGÁLNYCH 
PRODUKTOV NA LEGÁLNY TRH.

• Dodávatelia musia konať poctivo a 
čestne a zaviazať sa k dodržiavaniu 
našej Politiky dodržiavania predpisov pri 
dodávkach produktov

• Dodávatelia nám musia oznámiť 
akékoľvek podozrenie týkajúce sa 
nedovoleného obchodovania s našimi 
produktami vrátane použitia materiálov s 
našou značkou.

Imperial Brands Kódex správania našich dodávateľov | 05



Imperial Brands Kódex správania našich dodávateľov | 06

SILNEJŠÍ, LEPŠÍ, SPOLU S NAŠIMI ZÁKAZNÍKMI A DODÁVATEĽMI

DÁVANIE A PRIJÍMANIE 
DAROV A POHOSTENIA
DARY A POHOSTENIE NÁM SLÚŽIA NA 
BUDOVANIE DOBRÝCH OBCHODNÝCH 
VZŤAHOV, NIE NA ICH ZNEUŽÍVANIE. 

• Očakáva sa, že počas obchodnej spolupráce 
so spoločnosťou Imperial Brands budú 
dodávatelia rešpektovať politiku spoločnosti 
Imperial Brands týkajúcu sa darov a 
pohostenia  

• Dodávatelia nesmú zamestnancom 
ponúkať alebo dávať dary alebo pohostenie 
určené na alebo vnímané ako neoprávnené 
ovplyvňovanie obchodných rozhodnutí

• Dodávatelia nesmú poskytovať dary alebo 
pohostenie verejným alebo vládnym 
činiteľom v mene spoločnosti Imperial 
Brands, okrem prípadov, kedy je to legálne a 
výslovne schválené spoločnosťou Imperial 
Brands.

DODRŽIAVANIE 
MEDZINÁRODNÝCH 
SANKCIÍ A TRHOVÝCH 
OBMEDZENÍ 
DODRŽIAVAME MEDZINÁRODNÉ 
SANKCIE A TRHOVÉ OBMEDZENIA.

• Dodávatelia musia dodržiavať sankcie a 
obchodné obmedzenia týkajúce sa ich 
podnikania.

BOJ PROTI ÚPLATKOM, 
KORUPCII A DAŇOVÝM 
ÚNIKOM
NETOLERUJEME ŽIADNE ÚPLATKY 
ALEBO KORUPCIU.

• Dodržiavanie protikorupčných zákonov je povinné
• Spolupracujeme len s dodávateľmi, ktorí dodržiavajú 

všetky miestne právne predpisy a netolerujú, nepovoľujú 
alebo sa nepodieľajú na podplácaní, korupcii a neetických 
praktikách

• Dodávatelia nesmú vykonávať korupčné platby v svojom 
mene ani v mene spoločnosti Imperial Brands

• Dodávatelia nesmú nikomu ponúkať alebo dávať niečo 
cenné s cieľom zabezpečiť, udržať alebo umožniť 
obchodovania (napríklad, platba na zníženie daní alebo 
colných poplatkov)

• Dodávatelia musia okamžite oznámiť svoje obavy 
týkajúce sa úplatkárstva alebo korupcie spoločnosti 
Imperial Brands alebo dôverne prostredníctvom 
ohlasovacej služby.

• Dodávatelia musia dodržiavať našu politiku zameranú 
proti daňovým únikom a nahlásiť všetky príslušné 
podozrenia z daňových únikov alebo podozrenia, že tí, 
ktorí konajú v našom mene, môžu uľahčovať daňové 
úniky. Odporúčame vám, aby ste sa na nás obrátili v 

prípade akýchkoľvek otázok k tejto problematike.
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USILUJEME SA ZAVÁDZAŤ EKOLOGICKEJŠIE PRACOVNÉ POSTUPY.

REŠPEKTOVANIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

• Dodávatelia by mali zodpovedne riadiť dopad svojho podnikania na životné prostredie, spĺňať 
zákony o životnom prostredí a preukázať svoj záväzok šetriť zdroje znížením každodenných 
vplyvov na životné prostredie.

• Podporujeme našich dodávateľov, aby sa každoročne podieľali na Projekte zverejňovania 
uhlíkových emisií (Carbon Disclosure Project).

OZNAMOVANIE OBÁV 

Ak ako dodávateľ spoločnosti Imperial 
Brands nadobudnete pocit vážneho a 
skutočného znepokojenia, kontaktujte nás:

Imperial Brands Plc
121 Winterstoke Road
Bristol BS3 2LL, Spojené kráľovstvo
Tel: +44 (0) 117 963 6636
Email: Governance.Team@impbrands.com

Ak Vám je nepríjemné na nedostatok 
upozorniť niekoho z vnútra spoločnosti, 
môžete sa so svojimi obavami nezávisle 
obrátiť na našu službu určenú na tento účel 
(tzv. Služba Upozornenie  
na nedostatky).

Monitorovanie dodržiavania predpisov
Neakceptujeme ani neignorujeme aktivity 
dodávateľov, o ktorých sa domnievame, že 
by mohli porušovať náš Kódex dodávateľov 
alebo Kódex správania. Dodávatelia, ktorí 
nespĺňajú naše štandardy a nezabezpečia 
akčný plán na rýchlu nápravu nedostatkov, 
nebudú zohľadňovaní pri uzatváraní 
budúcich zmlúv.

…
UPOZORNENIE 

NA 
NEDOSTATKY

SILNEJŠÍ, LEPŠÍ, SPOLU S NAŠIMI KOMUNITAMI


