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Dodavatelský kodex chování společnosti Novibra 
 
Úvod 
Novibra, jako součást skupiny Rieter, působící jako vedoucí dodavatel textilního průmyslu, se zavazuje k 
zachování nejvyšších etických standardů ve svých vztazích se zaměstnanci, akcionáři, zákazníky, 
dodavateli, konkurenty, vládami, komunitami a s ohledem na životní prostředí. Proto očekáváme, že i 
naši dodavatelé budou dodržovat stejné standardy profesionálního jednání a integrity ve svých 
jednáních se společností Rieter, svými zaměstnanci, svými subdodavateli, zákazníky, dodavateli, 
konkurenty, komunitami, vládami a s ohledem na životní prostředí. 
 
V Dodavatelském kodexu chování (dále jen "Kodex") se stanoví minimální požadavky očekávané od 
našich dodavatelů ( "dodavatelé") týkající se podnikatelské etiky, dodržování zákonů, předpisů a 
mezinárodně uznávaných norem. 
 
Zákony a etické normy 
Dodavatel musí pracovat v plném souladu s platnými právními předpisy a mezinárodně uznávanými 
standardy včetně environmentálních zákonů a předpisů. 
 

 Dětská pracovní síla 
Dodavatel nesmí v žádné případě používat dětskou práci mladší 15-ti let. 
 

 Vynucená práce 
Dodavatel nebude využívat nucené či povinné práce.  
 

 Kompenzace a pracovní doba 
Dodavatel musí být v souladu s platnými národními zákony a předpisy týkající se pracovní doby, 
mezd a či dalších výhod a benefitů. 
 

 Diskriminace 
Dodavatel by měl podporovat rozmanitost a různorodost jednotlivců ve společnosti tak, aby 
nepodporoval diskriminaci ve vztahu k rase, náboženství, fyzických schopností, sexuální 
orientace, pohlaví, zdravotního stavu, věku, manželského / rodičovské stavu, národnosti, 
sociálního nebo etnického původu, členství v odborové organizaci nebo politického přesvědčení. 

 
Zdraví a bezpečnost 
Dodavatel musí být v souladu s platnými zákony a předpisy ochrany zdraví při práci a bezpečnosti a 
zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí, aby se zabránilo nehodám a ublížení na zdraví. 
 
Nevhodné platby / Úplatkářství 
Dodavatel musí být v souladu s mezinárodními protikorupčními normami, jak jsou uvedeny v síti OSN 
Global Compact a místními protikorupčními zákony. Zejména dodavatel nesmí nabízet služby, dárky 
nebo jiné výhody pro zaměstnance skupiny Rieter za účelem ovlivnění chování zaměstnance skupiny 
Rieter. Dodavatelé jsou si vědomi, že zaměstnanci skupiny Rieter nesmějí přijímat ani nabízet takové 
služby, dárky nebo jiné výhody, a že v případě porušení tohoto pravidla proti nim může být vedeno 
disciplinární řízení, jakož i civilní a trestní řízení. 
 
Konflikt zájmů 
Od Dodavatele se očekává, že upozorní skupinu Rieter na jakoukoliv situaci, která se může jevit jako 
střet zájmů a oznámí skupině RIETER jakýkoliv případ, kdy by zástupce skupiny Rieter, případně osoba 
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vystupující za skupinu Rieter na základě smlouvy, může mít jakýkoliv zájem v daném podnikání či pokud 
může mít jakékoliv obchodní spojení s Dodavatelem. 
 
Životní prostředí 
Dodavatel musí být v souladu se všemi platnými zákony o životním prostředí, předpisy a normami, jakož 
i zavést účinný systém identifikace a eliminace potenciálního nebezpečí pro životní prostředí. 
 
Ochrana hmotných a nehmotných práv 
Dodavatel vede všechny své obchodní, finanční a technické údaje týkající se skupiny Rieter, stejně jako 
vzájemnou obchodní korespondenci jako důvěrnou a nezneužije hmotné či duševní vlastnictví skupiny 
Rieter či jiných společností. 
 
Obchodní dialog 
Tento kodex se má vztahovat i na subdodavatele dodavatelů skupiny Rieter, kteří poskytují zboží nebo 
služby. Od našich dodavatelů se očekává, že vynaloží veškeré úsilí, aby zajistili soulad jejich 
subdodavatelů s tímto kodexem. 
 
Důsledky 
Jako zmocnitel Novibra věří, že jeho dodavatelé budou dodržovat podmínky tohoto kodexu a aktivně 
činit vše pro dosažení svých standardů. 
 
V případě jakéhokoli porušení "Kodexu" dodavatelem je Novibra jako součást skupiny Rieter oprávněna 
ukončit veškeré smlouvy a obchodní vztahy s dodavateli s okamžitou účinností a vyhrazuje si právo 
zahájit další právní kroky dle svého uvážení. 
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