ETICKÝ KODEX PRO DODAVATELE
Společnost VMware, Inc., (se svými přidruženými společnostmi souhrnně označovaná jako „VMware“)
se zavazuje podnikat etickým, zákonným a společensky odpovědným způsobem. Tento Etický kodex
pro dodavatele společnosti VMware (dále jen „kodex“) shrnuje očekávání společnosti VMware vzhledem
k dodavatelům, smluvním partnerům, konzultantům a ostatním poskytovatelům softwaru, zboží a služeb
pro společnost VMware (dále jen „dodavatelé“) ohledně odpovědného podnikání, integrity, čestnosti
a transparentnosti ve všech obchodních transakcích a plného dodržování následujících principů.
Dodržování zákonů
•

•

Všichni dodavatelé si musí ve všech jurisdikcích, kde podnikají, udržovat přehled a dodržovat
příslušné zákony a předpisy, mimo jiné včetně:
➢

obchodních předpisů a všech příslušných zákonů a předpisů o vývozu, zpětném vývozu a dovozu;

➢

antitrustových zákonů a zákonů o hospodářské soutěži;

➢

všech zákonů a předpisů o úplatkářství, korupci, praní špinavých peněz, financování terorismu
a zakázaných obchodních praktikách, mimo jiné včetně (i) zákona USA o korupčních praktikách
v zahraničí, zákona Spojeného království proti úplatkářství a dalších zákonů proti úplatkářství
a korupci, (ii) zákonů upravujících lobování, dary a platby vládním úředníkům a zaměstnancům
a (iii) zákonů o příspěvcích na politické kampaně; a

➢

zákonů a předpisů o zachování soukromí, ochraně osobních údajů a zabezpečení informací.

Společnost VMware plně podporuje cíle stanovené v části 1502 Dodd-Frankova zákona o reformě
Wall Street a ochraně spotřebitelů a očekává od dodavatelů plné dodržování ustanovení a předpisů
týkajících se nerostných surovin z nelegálních zdrojů. Dodavatel vynaloží náležitou péči, aby vyhověl
předpisům a prokázal jejich dodržování.

Soukromí
•

Každý dodavatel musí:
➢

spolupracovat při úsilí společnosti VMware dodržovat platné zákony o ochraně soukromí
a osobních údajů;

➢

zpracovávat osobní údaje jen způsobem, který odsouhlasila společnost VMware nebo její
zákazníci;

➢

při shromažďování nebo zpracovávání osobních údajů poskytovat jasná a přesná oznámení
o ochraně osobních údajů, tak jak je odsouhlasil zástupce společnosti VMware;

➢

zajistit nepřetržité zabezpečení svých produktů a služeb a okamžitě společnosti VMware
oznámit jakékoli případné incidenty týkající se údajů společnosti VMware či jejích zákazníků;

➢

dodržovat zásady společnosti VMware pro správu záznamů a informací.

Etické principy
•

Společnost VMware se zavazuje podnikat legálně a eticky v rámci systému svobodného podnikání.
Korupční dohody se zákazníky, dodavateli, vládními úředníky a zaměstnanci nebo jinými třetími
stranami jsou přísně zakázány. Korupce v jakékoli formě, včetně úplatků, zpronevěry, vydírání,
provizí nebo nákladných darů a/nebo zábavy, nebude tolerována.

•

Nabízení nebo poskytování darů či zábavy zaměstnancům společnosti VMware za účelem získání
nebo udržení obchodů nebo získání neoprávněné výhody je zakázáno. Zaměstnanci společnosti
VMware nesmí od dodavatelů, kteří chtějí se společností VMware obchodovat, přijímat žádné dary
ani pozornosti. Výjimka umožňuje zaměstnancům společnosti VMware přijímat marketingové předměty
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menší hodnoty (do 25 USD) s ochrannou známkou nebo logem obchodního partnera (například šálky,
pera, podložky pod myš) za podmínky, že daný zaměstnanec společnosti VMware není primárně
zapojen do získávání, nákupu nebo uzavírání smluv na zboží nebo služby.
•

Dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti VMware veřejně komunikovat
jménem společnosti VMware.

•

Dodavatel by se měl vyvarovat i zdánlivé nevhodnosti a střetu zájmů. K příkladům možného střetu
zájmů patří mimo jiné:

•

➢

neuvedení zaměstnanců, vedoucích pracovníků nebo jiných zástupců společnosti VMware, kteří
mají ve společnosti dodavatele finanční zájem nebo s dodavatelem mají jakýkoli jiný vztah;

➢

využívání důvěrných informací získaných od společnosti VMware způsobem, který společností
VMware není povolen, nebo ve svůj osobní prospěch; a

➢

snaha o získání zakázky z jakéhokoli jiného důvodu, než je cena, kvalita, funkčnost a vhodnost
výrobku nebo služby (včetně získání zakázky na základě osobních vztahů).

Dodavatel musí zajistit, aby jeho vedoucí pracovníci, zaměstnanci i ostatní zástupci dodržovali zákony
a předpisy o obchodování zasvěcených osob a jeho vlastní interní zásady upravující obchodování
zasvěcených osob a zdrželi se obchodování s cennými papíry společnosti VMware nebo jiného
emitenta na základě důvěrných informací získaných tím, že jsou dodavatelem společnosti VMware.

Respektování lidských práv
•

•

Dodavatel je povinen:
➢

dodržovat mezinárodní zásady týkající se lidských práv, mimo jiné zákon o ochraně obětí
obchodování s lidmi a zákon Spojeného království o moderním otroctví z roku 2015;

➢

zacházet se všemi zaměstnanci s úctou a důstojností;

➢

respektovat a chránit soukromí a práva všech osob;

➢

zakazovat násilné chování, včetně psychického násilí, obtěžování, diskriminace, jakýchkoli
nevítaných gest, jazyka nebo fyzického kontaktu, slovního napadání nebo genderově
podmíněného násilí;

➢

zajistit principy dobrovolného zaměstnání a zakázat používání nucené nebo nedobrovolné
práce jakéhokoli druhu, včetně podpory jakékoli formy obchodování s lidmi – nedobrovolné
práce prostřednictvím hrozeb, síly, podvodných nároků nebo jiných donucovacích prostředků;

➢

nepožadovat, aby pracovníci odevzdávali „zálohy“ nebo své průkazy totožnosti (státem vydané
průkazy totožnosti, cestovní pasy nebo pracovní povolení) svému zaměstnavateli do zástavy,
a zajistit, aby všichni pracovníci mohli v souladu s místními a celostátními zákony nebo předpisy bez
postihu ukončit zaměstnanecký poměr; a

➢

dodržovat místní právní předpisy upravující maximální pracovní dobu.

Využívání dětské práce je zakázáno. Zaměstnána nesmí být žádná osoba mladší 15 let (nebo mladší
14 let, pokud to umožňují místní zákony). Pracovníci mladší 18 let nesmějí vykonávat práci, která by
mohla ohrozit jejich zdraví nebo bezpečnost.

Nulová tolerance diskriminace
•

Dodavatelé se zavazují zamezit na pracovišti obtěžování a diskriminaci.

•

Dodavatel musí podporovat rovné pracovní a obchodní příležitosti bez ohledu na rasu, náboženství,
věk, národnost, barvu pleti, pohlaví, genderovou identitu, zdravotní postižení, těhotenství, rodinný
stav, politickou příslušnost, vojenský stav a sexuální orientaci.

•

Dodavatel se musí zavázat k aktivní podpoře firem vlastněných ženami či příslušníky menšin a malých
firem.
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Práce a mzdy
Dodavatel je povinen:
•

Poskytovat spravedlivou odměnu a dodržovat všechny příslušné zákony o mzdách, včetně zákonů
týkajících se mimo jiné minimálních mezd či délky přesčasů a všech příslušných předpisů.

•

Zajistit, aby pracovní doba nepřekračovala maximální délku stanovenou zákonem. Pracovní týden
nesmí překročit 60 hodin, včetně přesčasů, které musejí být dobrovolné.

•

Zajistit, aby pracovníci měli každých sedm dní nárok na minimálně jeden den volna.

•

Zajistit poskytování rovných příležitostí a platů zdravotně postiženým pracovníkům i pracovníkům
bez zdravotního postižení.

•

Respektovat právo volného sdružování zaměstnanců do zaměstnaneckých organizací nebo odborů,
jak je stanoveno místními zákony.

Zdraví a bezpečnost
Dodavatel je povinen:
•

zajistit pracovníkům bezpečné a zdravé pracovní prostředí v souladu se všemi příslušnými
zákony a předpisy;

•

zavádět přiměřená a účinná opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

•

získávat podněty od zaměstnanců a poskytovat školení a vzdělávání za účelem řešení problémů v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví;

•

zdokumentovat a nacvičovat plány pro mimořádné situace a evakuaci;

•

zavést postupy a systémy pro předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání a jejich řešení,
sledování a oznamování.

Ochrana životního prostředí
Společnost VMware si uvědomuje, jaký dopad mají společnosti na planetu, a od svých dodavatelů
očekává, že se zapojí do jejího úsilí řešit globální výzvy spojené se změnou klimatu. Všichni
dodavatelé souhlasí, že budou:
•

dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy o ochraně životního prostředí, mimo jiné
zákony a předpisy upravující nakládání s nebezpečnými látkami a emise znečišťujících
látek do ovzduší a vody.

•

Je třeba získat, udržovat a zajišťovat platnost všech požadovaných povolení a registrací v oblasti
životního prostředí a dodržovat jejich provozní a ohlašovací požadavky.

•

Společnost VMware se zavazuje efektivně využívat zdroje – včetně podpory energie z obnovitelných
zdrojů – a oceňovat dodavatele, kteří sdílejí náš závazek vůči životnímu prostředí.

•

Dodavatel musí usilovat o snížení spotřeby zdrojů, včetně surovin, energie a vody, a to ve všech
aspektech životního cyklu výrobku (např. při navrhování, výrobě, balení, přepravě a používání
výrobku a při likvidaci na konci jeho životnosti).

•

Dodavatel souhlasí, že bude dodržovat veškeré požadavky společnosti VMware týkající se balení,
etiketování, recyklace, kompostování a likvidace.

•

Dodavatel identifikuje a spravuje všechny nebezpečné látky, aby zajistil bezpečnou manipulaci
s těmito látkami a jejich přesouvání, skladování, používání, recyklaci a opětovné používání.

•

Dodavatel vhodným způsobem zajistí vypouštění nebo likvidaci veškerých odpadních vod a pevných
odpadů vznikajících z provozu, průmyslových procesů, hygienických zařízení a dalších aktivit při
podnikání.

•

Dodavatel vhodným způsobem zabezpečí vypouštění veškerých těkavých organických chemikálií,
aerosolů, korozivních látek, částic, chemikálií poškozujících ozonovou vrstvu a vedlejších produktů
spalování vylučovaných v rámci nebo v důsledku provozu do ovzduší.
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•

Dodavatel bude všechny materiály spravovat a likvidovat v souladu s platnými zákony,
pravidly, předpisy a směrnicemi a ekologickým a bezpečným způsobem, který chrání lidské
zdraví a životní prostředí.

•

Je nutné minimalizovat emise, vypouštění znečišťujících látek a vznik odpadu. Dodavatel souhlasí, že
se na požádání zapojí do konverzací týkajících se jeho emisí skleníkových plynů a že stanoví cíle pro
jejich snížení.

•

Dodavatel souhlasí, že na požádání oznámí emise skleníkových plynů kategorie 1, 2 a 3 nebo
komponenty potřebné pro výpočet údajů o emisích skleníkových plynů.

•

Dodavatel souhlasí, že se zapojí do posouzení týkajících se životního prostředí, sociální
oblasti a oblasti řízení (ESG) buď přímo se společností VMware, nebo s třetí stranou.
Načasování těchto posouzení může být určeno prostřednictvím požadavků společnosti
VMware stanovených v programu odpovědného získávání zdrojů.

Přístupnost
Více než 25 % lidí na světě žije se zdravotním postižením. Dodavatelé musí zajistit následující:
•

Při vytváření jakéhokoli výstupu musí dodavatel dodržet nejnovější mezinárodní standard Web
Content Accessibility Guidelines (WCAG) úrovně AA (do 24 měsíců od vydání jeho finální verze)
nebo výstup příslušným způsobem přizpůsobit.

Ochrana majetku a duševního vlastnictví
Dodavatel musí respektovat a chránit platná a legitimní práva k duševnímu vlastnictví jiných osob (mimo jiné
včetně patentů, ochranných známek, autorských práv a obchodního tajemství) a využívat tato práva pouze
v souladu s platnými licencemi, podmínkami použití nebo jinými příslušnými smluvními ustanoveními.
Obchodní záznamy a postupy
•

Dodavatel je povinen přesně a úplně zaznamenávat všechny obchodní informace
a dodržovat všechny příslušné zákony týkající se účetnictví a dalších firemních záznamů.

•

Všechny dokumenty pro společnost VMware, včetně návrhů, výkazů práce, přepravních avíz,
dodacích listů a faktur za dodané zboží, poskytované služby a další náklady, musí dodavatel
připravovat přesně, pravdivě a v úplnosti.

•

Dodavatel musí při jednáních se společností VMware, zástupci regulátorů a vládními
úředníky vystupovat čestně, otevřeně a pravdivě.

•

Dodavatel může společnosti VMware zboží a služby fakturovat až po jejich dodání. Výjimkou jsou
případy, kdy související kupní smlouva výslovně umožňuje předběžnou fakturaci. Pokud kupní smlouva
umožňuje fakturaci nebo platbu před dodáním, budou takové položky v popisu řádkové položky na
faktuře jasně označeny výrazy jako „záloha“, „platba předem“ nebo „zálohová fakturace“.

•

Dodavatel nesmí jednat jako pouhý zprostředkovatel, kdy by jedinou „službou“ poskytovanou
dodavatelem bylo zprostředkování mezi společností VMware a třetí stranou.

•

Pokud společnost VMware písemně neschválila použití subdodavatelů, může dodavatel fakturovat
pouze zboží a služby poskytované dodavatelem.

•

Dodavatel by měl zavést systém řízení navržený tak, aby zajistil (i) soulad s příslušnými zákony
a předpisy, (ii) soulad s tímto kodexem a (iii) identifikaci a zmírnění provozních rizik souvisejících
s tímto kodexem. Dodavatel by měl také zajišťovat neustálé zlepšování tohoto systému.

•

Dodavatelé musí vést záznamy nezbytné k prokázání souladu s tímto kodexem a spolupracovat při
jakýchkoli přiměřených požadavcích na informace od společnosti VMware, včetně zpřístupnění
záznamů ke kontrole společností VMware nebo jejími zástupci během běžné pracovní doby a po
upozornění s dostatečným předstihem.
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Upozornění na podezření
Pokud chcete nahlásit podezřelé chování nebo možné porušení tohoto kodexu, doporučujeme vám
vyřešit problém ve spolupráci s vaším primárním kontaktem ve společnosti VMware. Pokud to není
možné nebo vhodné, kontaktujte linku pomoci společnosti VMware pro otázky etiky na telefonních číslech
nebo přes webový formulář, které najdete na následující stránce: http://etica.ethicspoint.com
Potvrdil(a):
Společnost:
Jméno:
Datum:
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