
PRAVIDLÁ 
ZODPOVEDNÉHO 
OBSTARÁVANIA 
ZDROJOV



V spoločnosti Philip Morris International (PMI) sme 

sa zaviazali k podnikaniu v súlade s medzinárodne 

uznávanými pravidlami v oblasti ľudských práv, 

environmentálneho manažmentu, podnikovej integrity 

a boja proti korupcii. Tieto hodnoty nás spájajú a vedú, 

sú zakotvené v našom záväzku voči dodržiavaniu 

ľudských práv a v našej Príručke pre dosiahnutie úspechu. 

Odzrkadľujú aj náš záväzok voči desiatim princípom 

iniciatívy OSN Global Compact a usmerňujúcim zásadám 

OSN týkajúcim sa podnikania a ľudských práv.
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Tieto hodnoty zahŕňajú spôsob, ako spolupracujeme s našimi dodávateľmi 

v celom dodávateľskom reťazci. Tento dokument stanovuje naše Pravidlá 

zodpovedného obstarávania zdrojov, ktoré uvádzajú požiadavky na procesy a 

konanie platné pre všetkých dodávateľov, ktorí obchodujú so spoločnosťou PMI. 

Prostredníctvom ich uplatňovania je naším cieľom dosiahnuť merateľné a hmatateľné 

zlepšenia v našom dodávateľskom reťazci. Spoliehame sa na záväzok a podporu našich 

dodávateľov v oblasti neustáleho zlepšovania, ktoré nám pomáhajú pri dosahovaní 

tohto cieľa. 

Počas rokov sme spolupracovali s mnohými našimi dodávateľmi na dôležitých 

iniciatívach, ako sú naše Programy pre správne poľnohospodárske postupy a 

Poľnohospodárske pracovné postupy. Oceňujeme úsilie všetkých našich dodávateľov 

pomôcť nám pri dosahovaní nášho cieľa obstarávať produkty a služby zodpovedným 

spôsobom a vytvárať udržateľnú hodnotu v celom dodávateľskom reťazci. 

Na základe našej existujúcej spolupráce plánujeme spolu s našimi dodávateľmi 

zaviesť v našom odvetví vedúci program v oblasti udržateľnosti. Veríme, že 

naše spoločné úsilie o vytvorenie udržateľnejšieho dodávateľského reťazca ponúkne 

množstvo príležitostí na posilnenie našich obchodných vzťahov a na vytvorenie 

hodnoty pre naše spoločnosti.

Očakávame, že všetci naši dodávatelia budú dôsledne a transparentne 

implementovať Pravidlá zodpovedného obstarávania zdrojov. Konkrétne  

ich vyzývame:

 •  Implementovať procesy alebo využiť existujúce systémy, ktoré  

umožňujú dodávateľom identifikovať, vylúčiť alebo zmierňovať riziká  

a vplyvy, v ich vlastných činnostiach a obchodných vzťahoch.

 •  Posúdiť svoje činnosti a dodávateľský reťazec voči Pravidlám 

zodpovedného obstarávania zdrojov alebo akýmkoľvek  

podobným normám založeným na iniciatíve OSN Global Compact  

a na usmerňujúcich zásadách OSN týkajúcich sa podnikania  

a ľudských práv.

 •  Komunikovať a aktívne spolupracovať so svojimi pracovníkmi, 

dodávateľmi a zainteresovanými stranami, aby mohli upozorniť  

na možné obavy.
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Zaobchádzať s ľuďmi s rešpektom a dôstojnosťou je kľúčovou súčasťou 

spôsobu, akým podnikáme v spoločnosti PMI. Náš záväzok v rámci iniciatívy OSN 

Global Compact z roku 2015 fungoval ako urýchľujúci faktor systematickejšieho 

prístupu k ľudským právam, na zosúladenie našich činností s usmerňujúcimi 

zásadami OSN týkajúcimi sa podnikania a ľudských práv. Očakávame, že sa naši 

dodávatelia zachovajú rovnako. Aby sme to dosiahli, naši dodávatelia musia mať 

zavedené zásady a procesy, ktoré sú primerané ich veľkosti a okolnostiam vrátane:

 •  pravidiel so záväzkom rešpektovať ľudské práva; 

 •  procesu due dilligence v oblasti ľudských práv na účely 

identifikovania, predchádzania, zmierňovania a zodpovednosti  

za vplyvy na ľudské práva; a 

 •  procesov vrátane mechanizmov na podávanie sťažností, ak je  

to možné, s cieľom umožniť nápravu akýchkoľvek nepriaznivých 

vplyvov na ľudské práva, ktoré môžu vzniknúť alebo k ním prispieť. 

 

ĽUDSKÉ PRÁVA
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Od dodávateľov PMI sa očakáva, že identifikujú, zamedzia a vyriešia 

negatívne vplyvy na všetky medzinárodne uznané ľudské práva vrátane 

(okrem iného): 

Nútenej práce a obchodovania s ľuďmi 

Nezapájajte sa ani netolerujte použitie nútenej práce alebo pracovníkov 

pochádzajúcich z obchodovania s ľuďmi. Buďte pozorní pri identifikovaní 

a odstraňovaní akýchkoľvek foriem moderného otroctva v prevádzkach a v 

dodávateľskom reťazci vrátane väznenia, nevoľníctva, zotročenia alebo akejkoľvek 

inej formy nútenej práce. Poskytovanie úverov alebo záloh z miezd musí byť 

založené na spravodlivých podmienkach, ktoré sú pracovníkom jasne vysvetlené, 

sú vzájomne dohodnuté a nevyžadujú, aby pracovník zostal u zamestnávateľa 

až do ukončenia splácania. Neuchovávajte ani nekonfiškujte osobné doklady 

žiadneho pracovníka vrátane pasov. Nedovoľte pracovníkom platiť poplatky za 

nábor, spracovanie alebo umiestnenie a dohodnite sa so všetkými pracovníkmi  

na podmienkach ich zamestnania v písomnej forme v momente náboru.

Detská práca 

Nevyužívajte detskú prácu. Maloleté osoby je možné zamestnať za obmedzených 

podmienok za predpokladu, že majú najmenej 15 rokov alebo dosiahli zákonný 

minimálny vek na zamestnanie alebo vek ukončenej povinnej školskej dochádzky, 

podľa toho, ktorá hranica je vyššia. Pracovníci mladší ako 18 rokov nemôžu 

vykonávať prácu, ktorá by mohla ohroziť ich zdravie, bezpečnosť alebo emočný 

vývoj, alebo prácu, ktorá zahŕňa marketing a predaj tabakových výrobkov.



Pracovný čas 

Umožnite pracovníkom čas na oddych. Pravidelná pracovná doba je v súlade so 

zákonmi krajiny a pravidelne neprekračuje 48 hodín týždenne. Dajte pracovníkom 

jeden deň voľna, minimálne 24 po sebe nasledujúcich hodín, každých sedem dní. 

Doprajte pracovníkom dovolenky a pracovné voľno. Obmedzte pracovný týždeň 

vrátane nadčasov na 60 hodín a získajte dobrovoľný súhlas od pracovníkov týkajúci 

sa nadčasov.

Mzdy a zamestnanecké výhody 

Plaťte pracovníkov primeraným spôsobom. Odmena musí stačiť na uspokojenie 

základných potrieb pracovníkov a ich rodín a vytvárať príjem ponechaný na voľné 

uváženie. Mzdy spĺňajú prinajmenšom minimálne právne normy alebo vhodné 

priemyselné kritériá, v prípade, že neexistujú žiadne zákonné mzdové požiadavky. 

Vyplácajte mzdy pravidelne a v plnej výške a umožnite pracovníkom využívať výhody 

a pracovné voľno, na ktoré majú zákonný nárok. Nepoužívajte mzdové zrážky ako 

disciplinárne opatrenie.

Spravodlivé a rovnocenné zaobchádzanie 
Udržiavajte pracovné postupy a pracovné prostredie, ktoré sú inkluzívne a 

profesionálne. Netolerujte urážlivé, ponižujúce alebo zneužívajúce správanie 

ani diskrimináciu akéhokoľvek druhu. Poskytnite rovnaké príležitosti prijatia a 

zamestnania a nediskriminujte na základe osobných charakteristík. Uskutočňujte 

rozhodnutia súvisiace so zamestnávaním na základe faktov.

Bezpečnosť na pracovisku 

Zaistite bezpečné a zdravé pracovné prostredie, aby ste predišli nehodám a 

zraneniam. Identifikujte, vyhodnoťte a kontrolujte nebezpečenstvá ohrozujúce 

zdravie a bezpečnosť pri práci. Na miestach, kde nie je možné účinne kontrolovať 

zdroje rizík, zabezpečte, aby pracovníci mali a používali vhodné osobné ochranné 

prostriedky. Pravidelne vzdelávajte pracovníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia a uchovávajte príslušné záznamy. Ak je ubytovanie poskytované priamo 

alebo prostredníctvom tretej strany, musí byť čisté, bezpečné a musí spĺňať základné 

potreby pracovníkov. 
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Sloboda združovania 

Osvojte si otvorený prístup voči aktivitám odborov a iných organizácií pracujúcich. 

Rešpektujte a nezasahujte do práv pracovníkov vytvárať alebo stať sa členmi 

odborov alebo zastupiteľskej organizácie podľa vlastného výberu. Uznávajte právo 

pracujúcich kolektívne vyjednávať. Uznávajte právo na prístup zástupcov pracujúcich 

k vykonávaniu zastupujúcich funkcií na pracovisku a právo otvorene komunikovať 

o pracovných podmienkach bez obáv z diskriminácie, odvetných opatrení, 

zastrašovania alebo obťažovania.

Práva na pôdu 

Rešpektujte práva a vlastnícke nároky jednotlivcov a miestnych komunít vrátane 

domorodých komunít na ich pôdu a prírodné zdroje. Zapojte sa do spravodlivých 

rokovaní s miestnymi vlastníkmi pozemkov o využívaní a prevode pôdy. 

Nezúčastňujte sa sporného nadobúdania rozsiahlych pozemkových práv alebo 

akéhokoľvek nadobúdania pozemkov, ktoré vedie k nedobrovoľnému presídľovaniu 

ľudí. Očakáva sa, že dodávatelia budú transparentní vo všetkých rozhodovacích 

procesoch týkajúcich sa využívania alebo prevodu pôdy a budú konať v súlade  

s pravidlami slobodného, vopred udeleného a informovaného súhlasu.

Zaobstarávanie minerálov 

Zavádzajte smernice, ktoré primerane zabezpečia, aby tantal, cín, volfrám a zlato vo 

vyrobených materiáloch nefinancovali ozbrojené skupiny v Konžskej demokratickej 

republike alebo v susednej krajine alebo v tých krajinách, ktoré sú z času na čas 

identifikované v nariadeniach o „nerastoch z konfliktných oblastí“, a aby z nich 

tieto skupiny nemali prospech. Uplatňujte náležitú pozornosť týkajúcu sa zdroja 

a jednotlivých krokov vlastníctva týchto minerálov a na požiadanie poskytnite 

spoločnosti PMI opatrenia týkajúce sa náležitej pozornosti.

V závislosti od odvetvia, miesta a kontextu, v ktorom pôsobia dodávatelia PMI  
alebo tretie strany, môže byť potrebné, aby dodávatelia dbali aj na dodatočné ľudské 
práva, konkrétne tie, ktoré sa týkajú miestnych spoločenstiev a zraniteľných skupín, 
ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť, a aby uplatňovali náležitú pozornosť s cieľom 
identifikovať, predchádzať, zmierňovať a zodpovedať za vplyvy na ľudské práva 
týchto skupín.
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ENVIRONMENTÁLNA 
ZODPOVEDNOSŤ

Environmentálny súlad 

Získajte všetky potrebné environmentálne povolenia, licencie a registrácie a vhodne  

ich dokumentujte pre svoje činnosti. Poskytnite školenie príslušnému personálu  

s cieľom zabezpečiť znalosť a súlad s povoleniami a inými environmentálnymi 

právnymi požiadavkami.

Environmentálny manažment  

Zaveďte systém, ktorý zodpovedá Vašej veľkosti a okolnostiam, na riadenie 

environmentálnych aspektov Vašich činností vrátane opatrení na hodnotenie,  

kontrolu a minimalizáciu vplyvov na životné prostredie. Zavádzajte vhodné zásady 

na začlenenie environmentálnych postupov do svojich činností a aktivít a prideľujte 

vymedzené úlohy vo Vašej organizácii, aby ste mali zodpovednosť za environmentálne 

témy. Urobte rýchle opatrenia na prevenciu alebo nápravu nehôd a priebežne zlepšujte 

svoje environmentálne správanie.
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Spotreba zdrojov a minimalizácia odpadu 

Minimalizujte spotrebu prírodných zdrojov, predchádzajte znečisťovaniu a znížte 

tvorbu odpadu, odpadových vôd, emisií uhlíka a ďalších environmentálnych vplyvov 

súvisiacich s Vašou činnosťou a Vašimi výrobkami v súlade s pravidlami prevencie. 

Stanovte si ciele na zlepšenie, merajte konanie a vytvárajte hlásenia o týchto oblastiach.
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OBCHODNÁ 
INTEGRITA
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Marketingové praktiky s integritou  

Fajčenie spôsobuje vážne ochorenie a je návykové. Dodávatelia, ktorí sa zaoberajú 

marketingom a predajom našich výrobkov, musia výrobky predávať iba dospelým 

osobám. Produkty spoločnosti PMI a marketingové a obchodné aktivity sa 

nezameriavajú na maloletých, na nefajčiarov, či osoby, ktoré nepoužívajú  

bezdymové výrobky.

Úplatkárstvo a korupcia 

Nikoho, nikde a zo žiadneho dôvodu sa nesnažte podplácať ani nedovoľte inej  

osobe, aby niekoho podplácala vo Vašom mene. Ponúkanie alebo prijímanie čokoľvek 

cenného – vrátane peňazí, darov, výhod, pohostenia alebo aj zamestnania príbuzného 

vládneho úradníka – by mohlo byť považované za pokus ovplyvniť profesionálne 

konanie človeka alebo jeho rozhodnutia, a teda ide o úplatok. Nevykonávajte 

„uľahčujúce platby“ – malé platby, v hotovosti alebo v naturáliách, na urýchlenie 

činnosti, ktorú by mal vládny úradník rutinne vykonávať. Uchovávajte presné  

účtovné knihy a záznamy, ktoré uvádzajú všetky prípady, keď sa vládnemu  

úradníkovi poskytne niečo cenné.

Spravodlivá súťaž 

Súťažte férovo na základe kvality výrobkov, služieb, inovácií, cien, reklamy  

a iných legitímnych prostriedkov. Chápte a dodržiavajte požiadavky zákonov  

o hospodárskej súťaži, ktoré sa vzťahujú na Vaše podnikanie, a nezapájajte  

sa do protisúťažného správania. 

Dôverné informácie a duševné vlastníctvo 

Chráňte dôverné informácie spoločnosti PMI. Tieto informácie použite len  

na účely povolené zmluvnou dohodou. Nezdieľajte dôverné informácie 

bez súhlasu spoločnosti PMI. Nezhromažďujte dôverné informácie o iných 

spoločnostiach alebo od iných spoločností. Primeraným spôsobom zabezpečte 

dôverné a súkromné informácie zamestnancov. Rešpektujte práva duševného 

vlastníctva a know-how spoločnosti PMI a iných spoločností.



Konflikt záujmov 

Oznámte spoločnosti PMI akúkoľvek situáciu, ktorá môže vytvárať dojem konfliktu 

záujmov vo Vašom vzťahu so spoločnosťou PMI. Konflikty záujmov sa zvyčajne 

vyskytujú v situáciách, kedy objektívnosť pri vykonávaní práce je alebo môže byť 

narušená osobným záujmom. Takéto situácie môžu zahŕňať organizácie, jednotlivcov 

alebo oba subjekty.

Nezákonný obchod 

Vykonávajte podnikanie legitímnym spôsobom. Neschvaľujte, nepomáhajte ani 

nepodporujte falšovanie, pašovanie ani inú súvisiace trestnú činnosť, ako je pranie 

špinavých peňazí.
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IMPLEMENTÁCIA
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S cieľom podporiť dodávateľov spoločnosti PMI pri plnení našich Pravidiel 

zodpovedného obstarávania zdrojov sme vyvinuli komplexné usmernenia 

týkajúce sa implementácie, ktoré podrobnejšie vysvetľujú naše očakávania a 

ktorých cieľom je podporiť úsilie dodávateľov o implementáciu týchto Pravidiel  

v ich činnostiach a obchodných vzťahoch. Obsahujú odporúčania, ako splniť 

tieto Pravidlá, a poskytujú navrhované prevádzkové kontroly, dokumentáciu  

a systémy riadenia.



Identifikácia rizík a dopadov a hľadanie vhodných spôsobov, ako na ne 

reagovať, môže trvať určitý čas. Napriek tomu očakávame od dodávateľov záväzky 

uskutočnené v dobrej viere pri zavádzaní Pravidiel zodpovedného obstarávania zdrojov, 

ktoré vykazujú merateľný pokrok a snahu o priebežné zlepšovanie. V jednotlivých 

prípadoch budeme spolupracovať s dodávateľmi na riešení identifikovaných 

problémov. Ak však neexistuje jasný záväzok predchádzať, zmierňovať a zodpovedať  

za negatívne vplyvy alebo ak pretrváva absencia opatrení a zlepšenia, zvážime 

ukončenie spolupráce. Vyhradzujeme si právo okamžite ukončiť zmluvy v prípade 

vážneho porušenia Pravidiel zodpovedného obstarávania zdrojov. Udržateľnosť 

dodávateľov bude významným faktorom pri našom rozhodnutí vstúpiť do  

obchodného vzťahu alebo v ňom pokračovať.

Pravidlá zodpovedného obstarávania zdrojov nevytvárajú žiadne práva okrem tých,  

ktoré sú zahrnuté v zmluvnom vzťahu medzi spoločnosťou PMI a dodávateľom 

spoločnosti PMI alebo inými stranami; nepredstavujú ani sľuby či záruky.

Náš Kódex pre poľnohospodárske pracovné postupy a Program dobrých 

poľnohospodárskych postupov sa naďalej vzťahujú na farmy, s ktorými sme my  

alebo naši dodávatelia uzavreli zmluvy o pestovaní tabaku pre našu spoločnosť.

Dodávatelia môžu preukázať, že dodržiavajú Pravidlá zodpovedného obstarávania 

zdrojov, prostredníctvom súladu s porovnateľnými normami alebo certifikačnými 

schémami na základe iniciatívy OSN Global Compact a usmerňujúcich zásad  

OSN týkajúcich sa podnikania a ľudských práv.
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NAHLASOVANIE 
BEZ OBÁV
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Silne podporujeme kultúru nahlasovania bez akýchkoľvek obáv z odvety voči tým, 

ktorí hlásia skutočné porušenie Pravidiel zodpovedného obstarávania zdrojov alebo 

podozrenie na takéto porušenie. Preto žiadame našich dodávateľov, aby:

 •  Poskytovali pracovníkom ľahko dostupné prostriedky na anonymné 

vznesenie obáv a ich ochranu pred odvetou.

 •  Udržiavali systémy a procesy na preskúmanie nahlásených 

problémov a prijímanie vhodných opatrení pri súčasnej ochrane 

dôvernosti všetkých zainteresovaných strán. 

 •  Vytvorili prostriedky pre jednotlivcov a zainteresované strany mimo 

organizácie, aby nahlasovali obavy a riešili ich v ranom štádiu.

 •  Informovali spoločnosť PMI prostredníctvom kľúčového kontaktu 

spoločnosti PMI o akýchkoľvek problémoch alebo podozreniach  

z porušenia Pravidiel zodpovedného obstarávania zdrojov.



HODNOTENIA
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Viditeľnosť je kľúčovým prvkom pri dohliadaní nad implementáciou  

Pravidiel zodpovedného obstarávania zdrojov, pretože nám umožňuje  

zistiť, ako naši obchodní partneri predchádzajú negatívnym vplyvom,  

zmierňujú ich a zodpovedajú za ne. 

Spoločnosť PMI overí, či naši dodávatelia dodržiavajú tieto Pravidlá, 

prostredníctvom interných a externých hodnotení a očakáva, že dodávatelia  

prijmú konkrétne opatrenia na odstránenie akýchkoľvek nedostatkov 

identifikovaných pri uplatňovaní týchto Pravidiel.



Philip Morris International, Inc. 2017

Pravidlá zodpovedného obstarávania zdrojov boli preložené do mnohých jazykov z anglického 
jazyka, ktorý predstavuje pôvodné znenie. V prípade akéhokoľvek konfliktu, nejasnosti alebo 
nejednoznačnosti medzi anglickou verziou a preloženými verziami má prednosť anglická verzia.


