
PRAVIDLA PRO 
DODAVATELE

ÚČEL
SPOLEČNOST O-I GLASS, INC. JE PŘEDNÍM GLOBÁLNÍM VÝROBCEM 
SKLENĚNÝCH LAHVÍ A SKLENIC, které naši zákazníci používají pro pivo, víno, 
lihoviny, potraviny, nealkoholické nápoje, kosmetiku a farmaceutické přípravky. 
Společnost O-I poskytuje služby a je partnerem pro tisíce zákazníků, z nichž mnozí 
jsou vlastníky nejznámějších značek v odvětví potravin a nápojů na světě. Společnost 
O-I je hrdým výrobcem skleněných obalů, které jsou tím nejekologičtějším obalovým 
materiálem na světě. 

STEJNĚ JAKO NA TRVALOU UDRŽITELNOST SKLENĚNÝCH OBALŮ, KTERÉ 
VYRÁBÍ, SE SPOLEČNOST O-I ZAMĚŘUJE I NA TRVALOU UDRŽITELNOST SVÉ 
POVĚSTI. Již řadu let se zaměstnanci společnosti O-I řídí následujícími zásadami, 
které jim dobrou pověst pomáhají udržovat:

• dodržování příslušných zákonů a nařízení a
• dodržování vysokých standardů etického chování, včetně závazku úplné

a neochvějné poctivosti.

SPOLEČNOST O-I SE SNAŽÍ ROZVÍJET VZTAHY S DODAVATELI, KTEŘÍ SDÍLEJÍ 
PODOBNÉ HODNOTY. Společnost O-I očekává, že její dodavatelé budou při svých 
obchodních aktivitách dodržovat zákony a vysoké etické standardy. Výrobní provozy 
společnosti O-I se nacházejí po celém světě, a proto společnost klade velký důraz na 
vztahy, které udržuje se svými dodavateli. Součástí globálního dodavatelského řetězce 
společnosti O-I jsou nejrůznější místní, oblastní a globální dodavatelé, kteří poskytují 
širokou škálu produktů a služeb. 

PRAVIDLA PRO DODAVATELE POTVRZUJÍ POŽADAVKY SPOLEČNOSTI O-I 
A ZDŮRAZŇUJÍ OSVĚDČENÉ ZÁSADY PRO PRACOVIŠTĚ, KTERÉ JSOU 
V SOULADU SE VŠEMI PLATNÝMI ZÁKONY, mimo jiné se zákony upravujícími 
pracovní podmínky a ochranu životního prostředí. Společnost O-I očekává, že 
dodavatelé, se kterými má společnost O-I smluvní nebo obchodní vztah, budou 
dodržovat její Pravidla pro dodavatele. Společnost O-I navíc očekává, že její dodavatelé 
budou v souladu s těmito Pravidly pro dodavatele řídit i svůj dodavatelský řetězec.



ROZSAH
Společnost O-I bude uplatňovat tato Pravidla pro dodavatele u všech 
dodavatelů, se kterými mají společnost O-I, její přidružené společnosti 
a obchodní jednotky po celém světě smluvní nebo obchodní vztah, 
včetně smluvních pracovníků a dodavatelů produktů a služeb.

1. PRÁVNÍ POŽADAVKY: Dodavatelé budou při 
poskytování produktů a služeb společnosti O-I 
dodržovat veškeré platné zákony a předpisy.

2. DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ A NAŘÍZENÍ 
UPRAVUJÍCÍCH PRACOVNÍ PODMÍNKY:
• Minimální věk pro přijetí do zaměstnání – 

Dodavatelé nebudou zaměstnávat žádné osoby, 
které nedosáhly zákonného věku pro přijetí do 
zaměstnání, tak jak ho definují místní zákony.

• Nucená práce – Dodavatelé nebudou využívat 
nucenou nebo nedobrovolnou práci vězňů.

• Obchodování s lidmi – Dodavatelé budou 
dodržovat všechny příslušné zákony, které zakazují 
obchodování s lidmi a moderní formy otrokářství.

• Urážky a obtěžování – Dodavatelé nebudou 
u svých zaměstnanců používat fyzické tresty ani 
jiné formy fyzického nebo sexuálního obtěžování či 
urážek. To zahrnuje psychické týrání a slovní urážky 
nebo vyhrožování.

• Diskriminace – Dodavatelé nebudou diskriminovat 
na základě jakéhokoli stavu nebo charakteristik 
chráněných příslušnými zákony nebo předpisy.

• Svoboda sdružování – Dodavatelé budou uznávat 
a respektovat práva všech zaměstnanců na členství 
v jakékoli zákonem povolené organizaci. Musejí být 
respektována práva odborových organizací.

• Pracovní doba, pracovní týden a vyplácení mzdy –  
Dodavatelé budou dodržovat všechny příslušné 
místní zákony.

3. OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST NA 
PRACOVIŠTI: Dodavatelé zajistí zaměstnancům 
pracovní podmínky, které jsou v souladu se všemi 
příslušnými zákony a předpisy týkajícími se zdraví 
a bezpečnosti pracovníků.

4. POSTUPY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: 
Od dodavatelů společnosti O-I se očekává, že při 
vykonávání své činnosti budou plnit příslušné zákony 
a předpisy na ochranu životního prostředí a že sestaví 
a zavedou plány a programy za účelem nápravy 
jakýchkoli nevyhovujících postupů.
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5. TRVALÁ UDRŽITELNOST: Jako výrobce 

nejpřirozenějšího a nejekologičtějšího obalového 
materiálu na světě zohledňuje společnost O-I již od 
začátku ve svých obchodních postupech udržitelný 
rozvoj. Společnost O-I podněcuje své dodavatele 
k tomu, aby ve své činnosti prosazovali udržitelný 
rozvoj prostřednictvím snižování spotřeby, prodlužování 
životnosti produktů používaných ve výrobním procesu 
a snižování množství odpadu. Společnost O-I také 
své dodavatele podněcuje, aby se aktivně zapojovali 
v komunitách, kterým poskytují služby.

6. BOJ PROTI KORUPCI: Dodavatelé jednající jménem 
společnosti O-I musejí dodržovat americký zákon FCPA 
(Foreign Corrupt Practices Act) a zákon Bribery Act 
platný ve Spojeném království a také veškeré místní 
zákony pojednávající o uplácení veřejných činitelů. 
V souvislosti s jakoukoli transakcí, kterou provádí 
jako dodavatel společnosti O-I nebo která se nějak 
společnosti O-I dotýká, nesmí dodavatel jakémukoli 
veřejnému činiteli, zaměstnanci společnosti pod 
kontrolou státu nebo politické straně poskytovat ani 
nabízet úplatky, platby či jakékoli hodnotné věci, ať už 
přímo, nebo nepřímo, s cílem získat či udržet si zakázku 
nebo jakoukoli jinou neoprávněnou obchodní výhodu. 
Dodavatelům, kteří jednají jménem společnosti O-I, 
se zakazuje poskytovat veřejným činitelům platby za 
urychlení jednání.

7. STŘET ZÁJMŮ: Všichni zaměstnanci společnosti O-I 
jsou povinni vyhýbat se transakcím nebo činnostem, 
které mohou vést ke střetu či vyvolávat zdání střetu 
mezi osobními zájmy a zájmy společnosti O-I. 
To zahrnuje jakékoli finanční či jiné vztahy s dodavateli. 
Dodavatelé nesmí v průběhu jakékoli transakce mezi 
dodavatelem a společností O-I zaměstnávat jakékoli 
zaměstnance společnosti O-I ani jim jinak platit.

8. DARY, POHOŠTĚNÍ A ZÁBAVNÝ PROGRAM 
NABÍZENÉ ZAMĚSTNANCŮM SPOLEČNOSTI O-I: 
Zaměstnancům společnosti O-I se zakazuje přijímat od 
dodavatelů cokoli nad rámec občasných a skromných 
darů, pohoštění nebo zábavného programu. 
Za skromné dary, pohoštění a zábavný program se 
považují položky s hodnotou menší než 100 USD. 
To zahrnuje obchodní pohoštění, sportovní akce, 
golf, cestování nebo ubytování, koncerty atd. Peněžní 
dary nebo jejich obdoba, například dárkové poukázky 
obchodů, jsou zakázány.
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9. ANTITRUSTOVÉ ZÁKONY A ZÁKONY O OCHRANĚ

HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE: Ve spojení s jakoukoli
transakcí, které se účastní jako dodavatel společnosti
O-I nebo která se společnosti O-I nějak dotýká, musí
dodavatel dodržovat veškeré platné antitrustové
zákony a zákony o ochraně hospodářské soutěže.

10. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ: Dodavatelé,
kterým byl v rámci jejich obchodního vztahu poskytnut
přístup k důvěrným informacím společnosti O-I, nesmí
tyto informace s nikým sdílet, pokud k tomu předem
nezískají svolení společnosti O-I.

11. NEROSTNÉ SUROVINY POCHÁZEJÍCÍ
Z NELEGÁLNÍCH ZDROJŮ: Společnost O-I a další
americké veřejně obchodovatelné společnosti musejí
podle zákonů USA zveřejňovat určité informace
týkající se nerostných surovin (cín, tantal, wolfram
a zlato) pocházejících z nelegálních zdrojů v Konžské
demokratické republice nebo sousedních zemích.
Společnost O-I od svých dodavatelů očekává,
že jí poskytnou potřebné informace, aby společnost
O-I mohla plnit své povinnosti oznamovat regulačním
úřadům USA, zda součástí komponent nebo materiálů
dodaných společnosti O-I nebyly jakékoli nerostné
suroviny pocházející z nelegálních zdrojů. Společnost
O-I od svých dodavatelů očekává, že budou
podporovat snahu eliminovat používání nerostných
surovin pocházejících z nelegálních zdrojů, které přímo
či nepřímo financují nebo podporují ozbrojené skupiny
v Konžské demokratické republice nebo sousedních
zemích.

12. DODRŽOVÁNÍ OBCHODNÍCH PŘEDPISŮ:
Společnost O-I od svých dodavatelů očekává, že
budou dodržovat veškeré platné zákony a nařízení
týkající se mezinárodního obchodu, včetně zákonů
a nařízení týkajících se embarg, bojkotů a dalších
ekonomických sankcí.

13. OBCHODNÍ ZÁZNAMY: Společnost O-I od svých
dodavatelů očekává, že budou uchovávat přesné

a aktuální záznamy o záležitostech souvisejících s jejich 
obchodním vztahem se společností O-I a že doloží 
dodržování příslušných zákonů a nařízení i těchto 
Pravidel pro dodavatele.

14. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ: Společnost O-I od
svých dodavatelů očekává, že podniknou patřičné
kroky, aby tato Pravidla pro dodavatele sdělili svým
zaměstnancům.

15. OZNAMOVÁNÍ MOŽNÉHO NEPATŘIČNÉHO
JEDNÁNÍ: Dodavatelé, kteří se domnívají, že se
zaměstnanec společnosti O-I nebo kdokoli, kdo
jedná jejím jménem, zapojil do nezákonného či jinak
nepatřičného jednání, musí tuto záležitost oznámit
společnosti O-I. Dodavatel může kontaktovat
nadřízeného příslušného zaměstnance nebo oddělení
společnosti O-I pro etické otázky a dodržování
předpisů či použít linku důvěry společnosti O-I pro
etické otázky a dodržování předpisů prostřednictvím
webu www.oiethics.com nebo telefonních čísel, která
jsou na tomto webu uvedena. Oznámení možného
nepatřičného jednání učiněné v dobré víře nebude mít
dopad na vztah dodavatele se společností O-I.

16. MONITOROVÁNÍ: Od dodavatelů se očekává, že
na žádost společnosti O-I potvrdí dodržování těchto
Pravidel pro dodavatele a že společnosti O-I a jejím
určeným zástupcům (včetně jakýchkoli třetích stran)
udělí svolení s monitorováním aktivit, včetně na
místě prováděných kontrol, které jim společnost
O-I v přiměřené době předem oznámí.

17. DODRŽOVÁNÍ: Společnost O-I od svých dodavatelů
očekává, že při provádění své obchodní činnosti budou
dodržovat tato Pravidla pro dodavatele a že ji budou
provádět v souladu s těmito pravidly. Společnost O-I
svým dodavatelům doporučuje, aby uplatňovali přístup
soustavného zlepšování, který jim umožní dosáhnout
souladu s těmito Pravidly pro dodavatele, včetně
průběžného vyhodnocování rizik a zavedení patřičných
opatření k odstranění zjištěných rizik.
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DALŠÍ INFORMACE A KONTAKTY:
Pokud chcete od společnosti O-I získat další informace nebo podporu, 
obraťte se prosím na svého zástupce společnosti O-I. Přístup k těmto 

Pravidlům pro dodavatele v dalších jazycích získáte na našem webu o-i.com.

Revised December 26, 2019

Když se společnost O-I dozví o jakémkoli jednání nebo 
okolnostech, které nejsou v souladu s těmito Pravidly 
pro dodavatele, budou taková jednání nebo okolnosti 
prověřeny a budou přijata odpovídající nápravná opatření. 
Společnost O-I navíc očekává, že dodavatel jakékoli nedodržení těchto Pravidel pro 
dodavatele, které by mohlo mít podstatný dopad na podnikání společnosti O-I, společnosti 
O-I bezodkladně oznámí. Veškerá taková oznámení je nutné zaslat řediteli společnosti O-I pro
etické otázky a dodržování předpisů e-mailem na následující adresu: compliance@o-i.com

Podezření, že dodavatel nedodržuje pravidla nebo se podílí na nepatřičném jednání, je také 
možné oznámit prostřednictvím linky důvěry společnosti O-I pro etické otázky a dodržování 
předpisů na webu oiethics.com nebo s použitím telefonních čísel, která jsou na tomto webu 
uvedena.

V situacích, kdy dochází k porušování pravidel, určí společnost O-I a její dodavatelé 
postupy, jak porušení napravit, včetně závazku ze strany dodavatele toto porušení napravit 
v přiměřeném časovém rámci. Pokud se dodavatel nezaváže situaci napravit nebo neprovede 
nápravná opatření, zváží společnost O-I podniknutí patřičných nápravných kroků, které 
mohou zahrnovat ukončení obchodní spolupráce s dodavatelem. 


