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Kódex správania pre obchodných 
partnerov spoločnosti voestalpine 

Tento Kódex správania definuje zásady a požiadavky spoločnosti voestalpine kladené na  
jej dodávateľov tovarov a služieb, ako aj na sprostredkovateľov obchodov, poradcov či iných  
obchodných partnerov. Tieto zásady a požiadavky sú založené na Kódexe správania spoloč 
nosti voestalpine a na zásadách UN Global Compact. 
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 Dodržiavanie zákonov  

■ Obchodný partner sa zaväzuje dodržiavať zákony v danom prípade platnej  
legislatívy/legislatív. 

 Riadna hospodárska súťaž 

■ Obchodný partner sa zaväzuje neobmedzovať voľnú hospodársku súťaž a neporušova  
národné či medzinárodné protimonopolné predpisy.  

 Zákaz aktívnej či pasívnej korupcie/zákaz poskytovania výhod  
 (napr. darčekov) pracovníkom     

■ Obchodný partner sa zaväzuje netolerovať žiadnu formu aktívnej korupcie (ponúkanie 
a poskytovanie výhod; podplácanie) či pasívnej korupcie (dožadovanie sa a prijímanie 
výhod) a tiež sa zaväzuje na tieto v nijakej forme nepristúpiť. 

■ Obchodný partner sa zaväzuje pracovníkom spoločnosti voestalpine (alebo osobám týmto 
blízkym) neponúkať žiadne darčeky či iné osobné výhody (napr. pozvania), ak ich celko-
vá hodnota či konkrétne okolnosti vyvolávajú dojem, že sa od prijímateľa danej výhody 
očakáva ako protihodnota nejaké konkrétne správanie. To, či tomu tak skutočne je, závisí 
od konkrétnych okolností daného prípadu. 

 Darčeky nízkej hodnoty a pohostenia v rámci bežných obchodných zvyklostí sú na každý 
pád prípustné. 

■ Obchodný partner sa okrem toho zaväzuje pracovníkom, ktorí odberajú tovar či služby na 
súkromné účely - ponúknuť bežnú trhovú cenu resp. ponúkať  zľavy či iné zvýhodnenia  
len vtedy, ak budú tieto poskytnuté všetkým pracovníkom spoločnosti voestalpine. 

 Rešpekt a integrita 

■ Obchodný partner sa na základe Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv 
a  základných slobôd a Charty OSN zaväzuje rešpektovať a dodržiavať ľudské prá-
va  zásadné hodnoty. Toto platí najmä pre zákaz detskej a nútenej práce, pre rovna-
ké  zaobchádzanie so všetkými pracovníkmi ako aj právo na záujmové zastúpenieči 
 kolektívne vyjednávania. 

■ Obchodný partner sa okrem toho zaväzuje k prevzatiu zodpovednosti za zdravie a 
 bezpečnosť svojich pracovníkov. 

 Dodávateľský reťazec  

■ Obchodný partner bude primerane podporovať dodržiavanie obsahu tohto Kódexu 
 správania u svojich vlastných obchodných partneroch. 
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