ZÁSADY ETICKÉHO JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE
Společnost VMware, Inc. (dále společně se svými dceřinými společnostmi jen „VMware“) se snaží, aby její
podnikání bylo vedeno etickým, zákonným a společensky odpovědným způsobem. Zásady etického jednání pro
dodavatele společnosti VMware (dále jen „Zásady“) vysvětlují, co společnost VMware od svých dodavatelů,
prodejců, poskytovatelů služeb, konzultantů a všech ostatních poskytovatelů výrobků a služeb – třetích stran
očekává (dále jen „Dodavatelé“), aby byla obchodní činnost vedena odpovědně, čestně, poctivě a transparentně
a aby byly dodržovány níže uvedené principy.
Dodržování právních předpisů




Každý Dodavatel musí být obeznámen zejména s následujícími platnými zákony a právními předpisy ve
všech jurisdikcích, kde podniká, a musí tyto zákony a právní předpisy dodržovat:


zákony na kontrolu obchodní činnosti, jakož i veškeré platné zákony a předpisy týkající se vývozu,
opětovného vývozu a dovozu;



protimonopolní zákony a zákony na ochranu hospodářské soutěže;



veškeré zákony a předpisy ohledně úplatkářství, korupce, praní špinavých peněz, financování teroristické
činnosti a zakázaných obchodních postupů, zejména zákon federální zákon USA o zahraničních
korupčních praktikách (The Foreign Corrupt Practices Act), zákon Spojeného království Velké Británie a
Severního Irska o úplatkářství (The Bribery Act) a jiné protikorupční zákony, zákony upravující lobbing,
poskytování darů a platby veřejným činitelům a zákony o přispívání na politické kampaně; a



zákony o ochraně identifikovatelných osobních údajů a zabezpečení důvěrných informací a regulatorní
požadavky.

VMware plně podporuje cíle a účely ust. § 1502 Dodd-Frankova zákona o reformě Wall Street a ochraně
spotřebitele a od Dodavatelů očekává plné dodržování těchto ustanovení a předpisů ohledně nerostů, jejichž
těžba (či obchod s nimi) může vést k podpoře konfliktů v různých částech světa. Dodavatel provede
hloubkový audit za účelem dodržování právních předpisů a doložení jejich dodržování.

Etické jednání


Společnost VMware se snaží, aby její podnikání bylo vedeno zákonným a etickým způsobem v rámci
systému volného podnikání. Korupční ujednání se zákazníky, dodavateli, veřejnými činiteli nebo jinými třetími
stranami jsou přísně zakázána. Korupce v jakékoliv podobě, včetně úplatků, provizí nebo nákladných darů
a/nebo zábavy, není tolerována.



Poskytování darů nebo obstarávání zábavy pro zaměstnance VMware s cílem získat či udržet si zakázku
nebo získat neoprávněnou výhodu je zakázáno. Zaměstnanci VMware nesmějí od prodejců, kteří usilují o
získání zakázky, přijímat žádné dary ani pozornosti. Výjimku tvoří položky zanedbatelné hodnoty (tj. v
hodnotě nižší než 25 USD) s vyznačenou ochrannou známkou nebo logem obchodních partnerů ( jako
například hrnečky, pera, podložky pod myš), které zaměstnanci VMware mohou přijmout, pokud se primárně
nepodílejí na vyhledávání, zprostředkování nebo uzavírání smluv na výrobky či služby.



Dodavatel nesmí činit veřejná prohlášení jménem společnosti VMware bez jejího předchozího písemného
souhlasu.



Dodavatel by se měl vyhnout byť i jen zdání nevhodného jednání, jakož i konfliktům zájmů. Příkladem
možných konfliktů zájmů může být zejména následující:





nesdělení informace o tom, že některý zaměstnanec, vedoucí pracovník nebo jiný zástupce VMware
má finanční podíl na činnosti nebo podnikání Dodavatele nebo jiný vztah k Dodavateli;



nakládání s důvěrnými informacemi získanými od společnosti VMware způsobem, který společnost
VMware neodsouhlasila, nebo za účelem osobního obohacení a



pokus o získání zakázky z jakéhokoliv jiného důvodu, než je cena, kvalita, plnění a vhodnost výrobku či
služby, například prostřednictvím osobních vztahů.

Dodavatel by měl zajistit, aby jeho pracovníci, zaměstnanci a jiní zástupci dodržovali zákon o obchodování
zasvěcených osob, předpisy a jeho vlastní vnitřní směrnice upravující obchodování zasvěcených osob a
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neobchodovali s cennými papíry společnosti VMware (ani cennými papíry jiného emitenta) na základě
důvěrných informací získaných díky pozici Dodavatele společnosti VMware.
Dodržování lidských práv
Dodavatel by měl:


plnit a dodržovat mezinárodní principy lidských práv, zejména zákon o ochraně obětí obchodu s lidmi,
v platném znění, a zákon Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z roku 2015 o moderním
otroctví;



jednat se všemi zaměstnanci s respektem a úctou;



respektovat a chránit soukromí a práva každého jednotlivce;



zakázat násilné chování, včetně psychického týrání, obtěžování, diskriminace a jakýchkoliv nežádoucích
gest, slovního projevu nebo fyzického kontaktu;



zajistit, aby pracovní poměr byl dobrovolný, a zakázat využívání práce z donucení nebo nedobrovolné práce
jakéhokoliv typu, včetně podpory jakékoliv formy obchodování s lidmi nebo nedobrovolné práce vynucované
pohrůžkami, silou, podvodnými nároky či jinými donucovacími prostředky;



nežádat, aby zaměstnanci u zaměstnavatele skládali zálohy nebo odevzdávali své doklady totožnosti
(státními orgány vydaný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo pracovní povolení), a umožnit jim, aby mohli
svůj pracovní poměr kdykoliv ukončit v souladu s místními a národními zákony nebo předpisy, aniž by byli
vystaveni sankci; a



plnit a dodržovat požadavky místních právních předpisů upravujících maximální délku pracovní doby.



Je zakázáno využívat dětskou práci. Zaměstnancem nesmí být žádná osoba mladší 15 let (nebo mladší 14
let, pokud to povolují právní předpisy dané země). Pracovníci mladší 18 let nesmějí provádět práci, která by
mohla ohrozit jejich zdraví nebo bezpečnost.

Zákaz diskriminace


Dodavatel by měl podporovat rovné pracovní a obchodní příležitosti bez ohledu na rasu, náboženské
vyznání, věk, národnost, barvu pleti, pohlaví, genderovou identitu, handicap, těhotenství, rodinný stav,
politické názory, stav voják/nevoják nebo sexuální orientaci.



Dodavatel musí usilovat o aktivní podporu podniků vlastněných ženami či příslušníky menšin nebo malých
firem.

Práce a mzda
Dodavatel by měl:


platit spravedlivou odměnu a dodržovat všechny příslušné mzdové právní předpisy, zejména předpisy týkající
se minimální mzdy, přesčasových hodin a všechny příslušné předpisy;



respektovat právo zaměstnanců na sdružování v organizacích zaměstnanců nebo odborových organizacích
tak, jak to povolují místní zákony.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Dodavatelby měl:


zajišťovat pro zaměstnance bezpečné a zdravé pracovní prostředí v souladu se všemi příslušnými zákony a
předpisy;



učinit odpovídající a účinná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Ochrana životního prostředí


Je třeba získat, udržovat a aktualizovat veškerá požadovaná povolení a registrace v oblasti životního
prostředí a dodržovat provozní požadavky a oznamovací povinnosti v nich stanovené.
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Společnost VMware usiluje o efektivní využívání zdrojů, včetně podpory obnovitelných zdrojů energie, a cení
si Dodavatelů, kteří jeho snahu o ochranu životního prostředí sdílejí. Dodavatel se musí snažit o snižování
spotřeby zdrojů, včetně surovin, energií a vody, a to ve všech aspektech životního cyklu výrobku (například
navrhování výrobků, výroba, balení, doprava, použití výrobku a činnosti při konci životního cyklu výrobku).



Dodavatel označí a bude spravovat všechny nebezpečné materiály tak, aby zajistil bezpečnou manipulaci
s nimi, jejich bezpečný přesun, skladování, používání, recyklaci nebo opětovné použití a likvidaci.



Dodavatel vhodným způsobem zajistí odvod nebo likvidaci všech odpadních vod a pevného odpadu vzniklého
z provozní činnosti, průmyslových procesů, sanitárních zařízení či z jeho jiných obchodních činností.



Dodavatel vhodným způsobem zajistí odstranění veškerých vzdušných emisí polétavých organických
chemických látek, aerosolů, žíravin, částic, chemických látek narušujících ozónovou vrstvu a vedlejších
produktů spalovaní vzniklých při provozní činnosti nebo v jejím následku.



Dodavatel bude s veškerými materiály nakládat a provádět jejich likvidaci v souladu s příslušnými zákony,
pravidly, předpisy a směrnicemi a ekologicky odpovědným a bezpečným způsobem, který chrání lidské zdraví
a životní prostředí.

Ochrana majetku a duševního vlastnictví
Dodavatel musí respektovat a chránit platná a zákonná práva k duševnímu vlastnictví jiných stran (zejména
patenty, ochranné známky, autorská práva a obchodní tajemství) a tato práva využívat výhradně v souladu se
souvisejícími licencemi, podmínkami užívání nebo jinými příslušnými smluvními ustanoveními.
Obchodní záznamy a postupy


Dodavatel je povinen přesně a v úplnosti zaznamenávat všechny obchodní informace a dodržovat všechny
příslušné právní předpisy týkající se účetních a dalších obchodních záznamů.



Dodavatel je povinen přesně, úplně a pravdivě připravovat veškeré dokumenty pro společnost VMware,
včetně návrhů, výkazů práce, dodacích listů, průvodek a faktur za dodané zboží, poskytnuté služby a další
náklady, přesně, pravdivě a v úplnosti.



Dodavatel je povinen při jednání se zástupci VMware a regulatorních a státních orgánů jednat čestně,
otevřeně a věcně správně.



Dodavatel je oprávněn fakturovat společnosti VMware za zboží a služby až po realizaci dodávky zboží a
služeb, s výjimkou případů, kdy související kupní smlouva výslovně povoluje fakturaci předem. Pokud kupní
smlouva umožňuje fakturaci nebo platbu před vlastní dodávkou budou takové položky v popisu zboží ve
faktuře jasně označeny například jako „záloha“, „platba předem“ nebo „vyúčtování předem“.



Dodavatel není oprávněn jednat jako prostředník, kdy by jedinou „službou“ poskytovanou dodavatelem bylo
zprostředkování mezi společností VMware a jinou třetí stranou.



Dodavatel je oprávněn fakturovat pouze za zboží a služby poskytnuté Dodavatelem, ledaže by společnost
VMware písemně souhlasila s využitím subdodavatele (subdodavatelů).



Dodavatel by měl zavést systém řízení, který zajistí (i) dodržování příslušných zákonů a právních předpisů,
(ii) dodržování těchto Zásad a (iii) odhalování a minimalizaci provozních rizik souvisejících s těmito Zásadami.
Dodavatel by měl také zajistit průběžně zlepšování tohoto systému řízení.



Dodavatelé jsou povinni vést záznamy nezbytné k doložení dodržování těchto Zásad a musí společnosti
VMware poskytnout součinnost při plnění jakýchkoliv důvodných požadavků na poskytnutí informací, včetně
toho že poskytne své záznamy společnosti VMware nebo jejím zástupcům k k nahlédnutí, a to v rámci běžné
pracovní doby na základě žádosti podané v dostatečném předstihu.

Hlášení problémů
Pokud chcete nahlásit problematické jednání nebo možné porušení těchto Zásad můžete se obrátit na primární
kontaktní osobu společnosti. V případě, že to není možné, se obraťte na Etickou linku společnosti VMware
(Ethics Helpline), a to telefonicky nebo online prostřednictvím internetu na adrese: http://etica.ethicspoint.com.
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