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História spoločnosti TUBEX Aluminium Tubes trvá viac ako sedem desaťročí a za ten čas 

sme si vybudovali silné väzby so zákazníkmi po celom svete. Zákazníci vedia, že sa na nás 

môžu spoľahnúť pre našu integritu a rešpekt, ktorý preukazujeme životnému prostrediu i 

jednotlivcom, ktorí pre nás pracujú. Naši dodávatelia sú súčasťou tejto reputácie a rátame s 

tým, že nám pomôžu dodržiavať normy, ktoré sú kľúčové pre naše obchodné činnosti. 

  

V tomto Kódexe správania pre dodávateľov sú stanovené požiadavky, ktorých plnenie 

očakávame od našich dodávateľov. Žiadame od nich, aby si aj oni uvedomovali, že pri 

vykonávaní obchodnej činnosti treba brať ohľad na sociálne a environmentálne vplyvy a 

rešpektovať práva dotknutých jednotlivcov. Naši dodávatelia dodržiavaním tohto kódexu 

prispejú k úspechu spoločnosti TUBEX Aluminium Tubes a tiež k vytváraniu pracovného 

prostredia, v ktorom sa budeme zaujímať o ľudí, výrobky a planétu. 

 

Ďakujeme vám za podporu. 

Thierry Bitout, CEO 

Spoločné  
dodržiavanie noriem 
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V spoločnosti TUBEX Aluminium Tubes sme 

odhodlaní plniť najvyššie etické, environmentálne a 

odborné normy. Zodpovedné získavanie zdrojov je 

jednou z našich základných hodnôt, čo sa odráža aj 

v našom Kódexe správania pre dodávateľov, 

prostredníctvom ktorého žiadame našich dodáva-

teľov, aby sledovali rovnaké ciele. 

 

Okrem ekonomických a kvalitatívnych aspektov sú 

naše nákupné rozhodnutia ovplyvňované aj 

sociálnymi a ekologickými faktormi. Od obchodných 

partnerov očakávame čestnosť, súlad s právnymi 

predpismi a etickými normami a ochotu neustále sa 

rozvíjať a zlepšovať. 

1.  Účel a rozsah  

Naši dodávatelia musia okrem dodržiavania platných 

zákonov zabezpečiť, aby ich procesy boli v súlade s 

medzinárodnými normami – najmä s desiatimi 

zásadami iniciatívy OSN Global Compact, so 

Základným kódexom ETI, ktorý je založený na 

dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce, s 

Dohovorom OSN proti korupcii a s Deklaráciou z Ria 

de Janeira o životnom prostredí a rozvoji. 

  

Tento Kódex správania pre dodávateľov sa vzťahuje 

na všetkých dodávateľov, ktorí nám poskytujú tovar a 

služby. Je súčasťou zmlúv, ktoré s nimi uzatvárame, 

a sú v ňom opísané naše očakávania týkajúce sa ich 

etického, sociálneho a environmentálneho správania. 

„Okrem ekonomických a kvalitatívnych 
aspektov sú naše nákupné rozhodnutia 
ovplyvňované aj sociálnymi a ekolo-
gickými faktormi.“  
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Naše vyhlásenie o ľudských právach má za cieľ 

získať dôveru všetkých, ktorí sa podieľajú na našich 

činnostiach, a prostredníctvom našich vlastných 

slov a činov dokazuje náš záväzok k etike a 

ľudským právam. Zásadný prvok našej politiky v 

oblasti ľudských práv sa týka pracovných práv a 

pracovných podmienok. Práva našich zamest-

nancov a ľudí pracujúcich pre našich dodávateľov a 

obchodných partnerov sa budú vždy rešpektovať. 

 

Očakávame, že naši dodávatelia budú so svojimi 

zamestnancami zaobchádzať dôstojne a s úctou. 

Dodávatelia sú povinní podporovať pracovné 

prostredie založené na dôvere, bez obťažovania, 

zastrašovania a nezákonnej diskriminácie. Ne-

akceptujeme žiadny druh diskriminácie – či už na 

základe pohlavia, rasy, rodinného stavu, sexuálnej 

orientácie, národnosti, kultúry, členstva v odboroch 

alebo náboženstva. Šikanovanie, obťažovanie a 

podobné správanie sa netoleruje. 

2.  Pracovná sila a ľudské práva  

WHAT WE DO: 

Dodávatelia spoločnosti TUBEX Aluminium Tubes 
musia dôsledne dodržiavať právne predpisy v oblasti 
zdravia, bezpečnosti a pracovných podmienok. Od 
našich dodávateľov tiež očakávame, že budú 
rešpektovať právo zamestnancov na slobodné 
združovanie sa a dodržiavať všetky miestne a 
vnútroštátne právne predpisy upravujúce právo 
zamestnancov na výber prípadných zástupcov na 
pracovisku. Zamestnanci, ktorí vystupujú ako 
zástupcovia zamestnancov, nesmú byť pre svoju 
úlohu znevýhodňovaní ani diskriminovaní. 
 
 
Očakávame, že žiadni naši dodávatelia nebudú 
podporovať ani využívať 
 

 detskú prácu, 

 nútenú alebo povinnú prácu, 

 žiadnu nezákonnú diskrimináciu alebo 
obťažovanie akéhokoľvek druhu, 

 žiadne činnosti týkajúce sa obchodovania s 
ľuďmi. 

„Očakávame, že naši dodávatelia budú so 
svojimi zamestnancami zaobchádzať 
dôstojne a s úctou.“ 
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Spoločnosť TUBEX Aluminium Tubes očakáva, že jej 

dodávatelia budú dôsledne dodržiavať platné zákony 

v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, ako aj 

normy pre bezpečné a zdravé pracovné prostredie a 

že na ich implementáciu prijmú vhodné opatrenia. 

Všetkým zamestnancom sa musí poskytnúť školenie 

zamerané na zvýšenie informovanosti o bezpečnosti  

3.  Zdravie a bezpečnosť  

WHAT WE DO: 

a na budovanie sebaistoty a zručností pri riešení 

bezpečnostných hrozieb a pri predchádzaní 

nehodám. Od našich obchodných partnerov tiež 

vyžadujeme, aby zaistili účinnosť opatrení 

zameraných na bezpečnosť a ochranu zdravia 

prostredníctvom identifikácie, monitorovania a 

riadenia rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci. 

4.  Bezpečnosť a kvalita  
 výrobkov  

Chceme, aby výrobky a služby spoločnosti TUBEX 

Aluminium Tubes vždy patrili k tým najkvalitnejším a 

najspoľahlivejším v odvetví. Aby sme si splnili túto 

zodpovednosť, stanovili sme si najvyššie štandardy, 

ktoré očakávame aj od našich dodávateľov.  

Integrované normy a procesy musia spĺňať všeo-

becne uznávané alebo zmluvne dohodnuté požia-

davky týkajúce sa bezpečnosti výrobkov, kvality a 

hygieny v celom dodávateľskom reťazci. 

 

„Stanovili sme si najvyššie štandardy, ktoré 
očakávame aj od našich dodávateľov.“ 
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Boj proti korupcii 
  

Netolerujeme žiadnu formu korupcie v našich 

globálnych obchodných činnostiach. Korupcia je 

zakázaná medzinárodnými dohovormi, vnútroštát-

nymi zákonmi aj našimi vlastnými vnútornými 

usmerneniami. Spoločnosť TUBEX Aluminium Tubes 

netoleruje žiadnu formu úplatkárstva medzi 

zamestnancami alebo obchodnými partnermi ani 

žiadne obchodné praktiky, ktoré by mohli vytvárať 

dojem nevhodného ovplyvňovania. 

 

Všetci zamestnanci spoločnosti TUBEX Aluminium 

Tubes majú zakázané priamo alebo nepriamo 

požadovať, prijímať, ponúkať alebo poskytovať 

výhody v obchodných transakciách, ktorých cieľom 

je nečestne ovplyvniť obchodné postupy alebo ktoré 

môžu vyvolať takýto dojem. 

 

Máme politiku nulovej tolerancie prijímania darov 

nevhodnej hodnoty alebo darov, ktorých cieľom je 

korumpovať. Naši zamestnanci môžu dávať a prijímať 

iba malé dary, pokiaľ nemajú v úmysle ovplyvniť 

obchodné rozhodnutia alebo nevyvolávajú takýto 

dojem. 

5.  Podnikateľská etika  

WHAT WE DO: 

Spravodlivé a slobodné správanie na trhu 
 

Maximálne podporujeme zásady spravodlivej a 

slobodnej hospodárskej súťaže ako základnej zložky 

trhovej ekonomiky. Obchodné praktiky našich 

dodávateľov musia byť v súlade s požiadavkami 

protimonopolného práva a práva hospodárskej 

súťaže. 

 

Zaobchádzanie s informáciami a ochrana 

údajov 
 

 

Naši dodávatelia musia chrániť práva duševného 

vlastníctva a dôvernosť citlivých informácií, údajov a 

podnikových tajomstiev svojich obchodných part-

nerov. Zároveň sú povinní zabezpečiť, aby ochrana 

práv na súkromie bola vo všetkých obchodných 

postupoch v súlade s platnými zákonmi. 

 

Nerastné suroviny z konfliktných oblastí 
 

 

Spoločnosť TUBEX Aluminium Tubes vyžaduje, aby 

všetci dodávatelia vykonali potrebnú kontrolu a 

poskytli nám náležité overenie krajiny pôvodu a 

zdroja materiálov použitých vo výrobkoch, ktoré nám 

dodávajú. Od našich dodávateľov sa očakáva, že 

zabezpečia, aby výrobky dodávané spoločnosti 

TUBEX Aluminium Tubes neobsahovali nerastné 

suroviny z konfliktných oblastí. 

 

 

 Všetky formy korupcie v našich globálnych obchodných činnostiach 

 Všetky formy úplatkárstva medzi zamestnancami alebo obchodnými partnermi 

 Všetky obchodné transakcie s cieľom nečestne ovplyvniť naše obchodné procesy 

 Akékoľvek správanie, ktorého cieľom alebo následkom je znemožnenie, obmedzenie alebo narušenie slobodnej 

a spravodlivej hospodárskej súťaže 

 Porušovanie protimonopolného zákona 

Dôrazne odmietame: 
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Rešpektujeme prírodné biotopy našej planéty a 

zaväzujeme sa chrániť zdroje a znižovať znečistenie 

životného prostredia. Spolupracujeme s dodávateľmi 

a zákazníkmi na tom, aby bol náš hodnotový reťazec 

ekologickejší – od získavania zdrojov a výroby až po 

používanie a likvidáciu našich výrobkov. 

 

Ochrana životného prostredia 

 

Očakávame, že naši dodávatelia budú pracovať s 

ohľadom na životné prostredie a budú dodržiavať 

všetky príslušné zákony a nariadenia v krajinách, v 

ktorých pôsobia. Znižovanie emisií, ochrana 

prírodných zdrojov, bezpečné zaobchádzanie s 

nebezpečným odpadom alebo predchádzanie jeho 

vzniku, ako aj podpora recyklácie a opätovného 

použitia odpadu musia mať najvyššiu prioritu a musia 

sa primerane riadiť. Naši dodávatelia musia zvyšovať 

informovanosť a podporovať účasť na záležitostiach 

životného prostredia interne a v celom svojom 

dodávateľskom reťazci. Zamestnancom sa musí 

poskytovať vzdelávanie a odborná príprava v 

záležitostiach životného prostredia. 

6.  Zodpovednosť za životné 
 prostredie  

Vplyv na životné prostredie 

  

Od našich dodávateľov očakávame, že budú 

posudzovať a identifikovať vplyv svojich obchodných 

procesov a výrobkov na životné prostredie. Spotreba 

energie a emisie spôsobené ich obchodnými 

postupmi a výrobkami sa musia merať, monitorovať a 

kontrolovať s cieľom minimalizovať ich vplyv na 

životné prostredie. Všetky činnosti, ktoré môžu mať 

negatívny vplyv na zdravie ľudí alebo na životné 

prostredie, sa musia primerane riadiť. 

 

Efektívne využívanie zdrojov a obehové 

hospodárstvo 

  

Naši dodávatelia musia využívať prírodné zdroje 

(energiu, vodu a suroviny) zodpovedným, efektívnym 

a citlivým spôsobom. Intenzívne investujeme do 

trvalo udržateľného rozvoja našich túb aj do 

využívania technológií a materiálov šetrných k 

životnému prostrediu a očakávame, že naši 

dodávatelia nás budú podporovať pri vývoji 

produktov a procesov šetrných k životnému 

prostrediu. 

„Očakávame, že naši dodávatelia budú podpo-

rovať obehové hospodárstvo, používať obnoviteľné 

a recyklovateľné materiály a získavať zdroje 

zodpovedným spôsobom.“ 
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7. Súlad s predpismi a monitorovanie

Súlad s predpismi 

Očakávame, že všetci naši dodávatelia a ich 

zamestnanci budú dodržiavať všetky časti tohto 

Kódexu správania dodávateľov, a to tak, že budú: 

rešpektovať platné zákony a predpisy krajín, v 

ktorých pôsobia, využívať mechanizmy na 

identifikáciu, riadenie a monitorovanie rizík, ponúkať 

školenia a vzdelávanie pre zamestnancov, priebežne 

zlepšovať svoje sociálne, environmentálne a 

ekonomické výsledky. 

Od dodávateľov tiež požadujeme, aby pri obcho-

dovaní so spoločnosťou TUBEX Aluminium Tubes 

komunikovali naše očakávania naprieč celým 

dodávateľským reťazcom. 

V prípade nedodržania tohto Kódexu správania pre 

dodávateľov budeme vyžadovať primerané nápravné 

opatrenia. Ak sa dodávateľ nezaviaže napraviť 

nesúlad, pri náprave nesúladu nebude dostatočne 

spolupracovať alebo ak nesúlad znamená závažné 

porušenie zmluvy, spoločnosť TUBEX Aluminium 

Tubes je oprávnená okamžite ukončiť spoluprácu 

alebo zmluvu s dodávateľom. 

Vyjadrenie pochybností / informovanie o 

porušení predpisov 

Každý je oprávnený nahlásiť prípadné pochybnosti 

týkajúce sa krokov alebo rozhodnutí, ktoré sú v 

rozpore so zásadami a normami stanovenými v 

tomto Kódexe správania dodávateľov. Ak máte z 

nejakého dôvodu pocit, že svoje pochybnosti 

nemôžete vyjadriť prostredníctvom štandardného 

kontaktu, alebo ak si želáte zostať v anonymite, 

môžete využiť naše kanály na zaistenie súladu s 

predpismi. 

Čo sa stane po prijatí takéhoto hlásenia? 

Všetky prijaté informácie sa rýchlo spracujú. V prvom 
kroku sa skontroluje presvedčivosť a dôveryhodnosť 
informácií. Ak sú tieto kritériá splnené, začne sa 
interné vyšetrovanie. Každý, kto je obvinený z 
porušenia, má možnosť zdôvodniť a vysvetliť svoje 
konanie. 

Ochrana oznamovateľa a anonymita 

Osoby, ktoré nahlásia podozrenie v dobrej viere, za 

to nesmú niesť žiadne negatívne následky. Proti 

sťažovateľom sa nesmú podnikať ani tolerovať žiadne 

odvetné opatrenia. Anonymné hlásenia by mali 

obsahovať čo najpodrobnejšie informácie o porušení 

predpisov, aby sme v prípade potreby mohli vykonať 

interné vyšetrovanie. 

Diskrétnosť 

Každé oznámenie o porušení kódexu sa bude riešiť 

veľmi diskrétnym spôsobom. Zverejnenie totožnosti 

oznamovateľov tiež predstavuje porušenie tohto 

kódexu. 

Monitorovanie

Potvrdenie nášho Kódexu správania pre dodávateľov 

je súčasťou našich dodávateľských zmlúv. Budeme 

pravidelne monitorovať dodržiavanie predpisov 

pomocou dotazníkov pre dodávateľov a/alebo 

vykonávaním auditov priamo na mieste. Očakávame, 

že naši dodávatelia budú aktívne kontrolovať a 

monitorovať svoje obchodné postupy v súlade s 

rozsahom pôsobnosti tohto Kódexu správania pre 

dodávateľov a na požiadanie nám o tom poskytnú 

dôkazy. 

compliance@cag-holding.at 

Adresa príslušného závodu 

Do pozornosti: Súlad s predpismi 

Ako možno nahlásiť porušenie kódexu? 
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Tento Kódex správania pre dodávateľov sa vzťahuje na všetky závody spoločnosti TUBEX Aluminium Tubes: 

Tubex Tubenfabrik Wolfsberg GmbH 
Am Industriepark 8 

9431 St. Stefan 
RAKÚSKO 

E-mail: info.at@tubex-tube.com

ZAO TUBEX Russia 

187010, Leningradskaya obl. 

Tosno region Ulyanovka, 

ul. Kalinina, 224-A  RUSKO  

E-mail: info.ru@tubex-tube.com

TUBEX SLOVAKIA s.r.o. 

Partizánska 87 

966 81 Žarnovica 

SLOVENSKO  

E-mail: info.sk@tubex-tube.com
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