
Kodex chování dodavatele společnosti INTEDOOR 
 
INTEDOOR je výrobní společnost, rodinný podnik působící v Evropě. INTEDOOR se zavázal 
k plnění  principů společensky odpovědné firmy (CSR). INTEDOOR očekává, že jeho 
dodavatelé budou dodržovat příslušné zákony a následující ustanovení: 
 

1. Obchodní chování - INTEDOOR očekává, že jeho dodavatelé budou podporovat a 
respektovat ochranu mezinárodních lidských práv. INTEDOOR také očekává, že se jeho 
dodavatelé budou v soutěži chovat čestně. INTEDOOR zejména očekává, že jeho 
dodavatelé budou dodržovat antimonopolní zákony a zákony o hospodářské soutěži, 
nebudou tolerovat korupci a nebudou se vůbec účastnit žádných aktivit praní peněz. 

 
2. Chování vůči zaměstnancům - Společnost INTEDOOR očekává, že její dodavatelé 

respektují příslušná práva zaměstnanců. INTEDOOR zejména očekává, že nebudou 
povoleny žádné dětské nebo nucené práce a žádná diskriminace v zaměstnání nebo povolání. 
INTEDOOR očekává, že budou dodržovány  platné zákony pokud jde o pracovní dobu a 
odměňování jejich zaměstnanců.  

 
3. Ochrana zdraví a bezpečnost práce - Společnost INTEDOOR očekává, že její dodavatelé 

budou dodržovat příslušné zákony týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a 
zajišťovat odpovídající řízení bezpečnosti práce. 

 
4. Ochrana životního prostředí - Společnost INTEDOOR očekává, že její dodavatelé budou 

dodržovat příslušné zákony s ohledem na platné zákony, předpisy a normy v oblasti 
životního prostředí a udržovat vhodný systém řízení životního prostředí. Společnost 
INTEDOOR rovněž očekává, že její dodavatelé budou podporovat preventivní přístup k 
výzvám v oblasti životního prostředí, že budou podnikat iniciativy na podporu větší 
odpovědnosti za životní prostředí a na podporu rozvoje a šíření technologií šetrných k 
životnímu prostředí. 

 
5. Vztahy se subdodavateli - Společnost INTEDOOR očekává, že její dodavatelé budou 

respektovat všechny výše uvedené zásady a požadavky i při výběru svých vlastních 
subdodavatelů a dodavatelů. 

 
6. Kodex chování dodavatele společnosti  INTEDOOR - Společnost INTEDOOR je 

oprávněna vyžádat si písemnou zprávu o dodržování tohoto Kodexu chování u svého 
dodavatele. Jakékoli významné porušení ustanovení a požadavků uvedených v tomto 
Kodexu chování dodavatele bude považováno za významné narušení smluvního vztahu. V 
případě podezření na porušení Kodexu chování dodavatele si INTEDOOR vyhrazuje právo 
požadovat další informace o příslušné záležitosti. Kromě toho je společnost INTEDOOR 
oprávněna mimořádně ukončit jednotlivé nebo všechny smluvní vztahy s obchodními 
partnery a dodavateli, kteří prokazatelně nedodržují Kodex chování dodavatelů INTEDOOR. 
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