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Vyhlásenie pre dodávateľov 

 

V spoločnosti DS Smith budujeme čo najlepšie podnikanie zamerané na dosiahnutie trvalo udržateľnej 

hodnoty pre všetkých našich akcionárov. Skutočne trvalo udržateľnú hodnotu nachádzame v rovnováhe 

potrieb nášho podnikania, nášho životného prostredia a našich ľudí. 

 

Naše podnikanie, naše výrobky a naše služby vytvárajú trvalo udržateľnú hodnotu pre našich zákazníkov 

prostredníctvom zodpovedných riešení v oblasti recyklácie, papiera a obalov. Sústreďujeme sa na 

poskytovanie správnych riešení pre našich zákazníkov v oblasti recyklácie a obalov za zvyšovania 

pridanej hodnoty prostredníctvom lepšieho dopadu značky a zabezpečovania funkčnosti v reakcii na 

meniaci sa životný štýl spotrebiteľov a maloobchodné trendy. 

 

Kľúčovou súčasťou spôsobu našej práce na vytváraní trvalo udržateľného obchodno-podnikateľského 

modelu je náš záväzok k ochrane nášho životného prostredia. Vo všetkých našich prevádzkach a 

dodávateľských reťazcoch, od návrhu až po výrobu, od dodania až po recykláciu, znižujeme spotrebu 

energií, minimalizujeme množstvo odpadu a zavádzame najprísnejšie etické normy s cieľom zabezpečiť 

čo najpozitívnejší dopad na naše životné prostredie. 

 

Našim záväzkom je vytváranie trvalo udržateľnej hodnoty pre našich ľudí. Zaviazali sme dodržiavať čo 

najvyššie štandardy bezpečnosti a horlivo sa snažíme zaistiť, aby spoločnosť DS Smith bola príťažlivým 

zamestnávateľom, u ktorého môžu naši ľudia prosperovať a napĺňať svoj potenciál. Pri celom našom 

podnikaní zohrávame aktívnu úlohu v našich komunitách, vďaka čomu naši ľudia môžu podporovať ciele, 

na ktorých im záleží. 

 

Sme si vedomí toho, akú dôležitú úlohu pri napĺňaní poslania spoločnosti DS Smith zohrávajú naši 

dodávatelia. Od našich dodávateľov očakávame, že zaujmú aktívny prístup k monitorovaniu štandardov 

týkajúce sa sociálnej zodpovednosti a že budú mať program zameraný na zlepšovanie ich aktivít v tejto 

oblasti. Tento prístup bude vyhodnocovaný a zvažovaný v rámci našich obstarávacích činností. Od 

každého dodávateľa materiálov a/alebo služieb pre DS Smith sa očakáva, že bude spĺňať rovnaké normy 

ako uplatňujeme aj my na svoju vlastnú činnosť. Naši dodávatelia dodržiavaním týchto noriem pomáhajú 

udržiavať naše dobré meno, vyznačujúce sa znamenitosťou, nezávislosťou a bezúhonnosťou. Tieto normy 

vymedzujú len minimálne požiadavky na etické podnikanie so spoločnosťou DS Smith alebo v jej mene, 

pričom od našich dodávateľov vyžadujeme, aby išli nad rámec týchto minimálnych požiadaviek. 

 

Alex Jennings 

Riaditeľ obstarávania / Chief Procurement Officer 

DS Smith 
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Účel a rozsah globálneho štandardu pre dodávateľov 

 

Naša spoločnosť DS Smith Plc a jej dcérske spoločnosti (súhrnne „DS Smith“) sa zaviazala k 

dodržiavaniu najvyšších etických štandardov pri tom, akým spôsobom spolupracujeme navzájom, s našimi 

zákazníkmi, zamestnancami, akcionármi, dodávateľov a ďalšími zainteresovanými stranami. 

 

Naša povesť je založená na našich výsledkoch pri dosahovaní týchto vysokých štandardov. V spoločnosti 

DS Smith budujeme vzťahy založené na našich základných hodnotách – starostlivosť, vysoké nároky, 

dôveryhodnosť, vnímavosť, húževnatosť – a to v spoločensky a ekologicky zodpovedným spôsobom. 

Spoločnosť DS Smith vypracovala Globálny štandard pre dodávateľov na zaistenie toho, že naši 

dodávatelia a obchodní partneri budú podporovať základné hodnoty našej firmy. 

 

Globálny štandard pre dodávateľov objasňuje našim dodávateľom naše všeobecné predpoklady a 

požiadavky v oblasti etických obchodno-podnikateľských praktík, sociálneho a environmentálneho 

manažérstva. Globálny štandard pre dodávateľov okrem všeobecných požiadaviek a predpokladov 

ustanovuje aj rôzne požiadavky na bezpečnosť výrobkov a zabezpečenie kvality a normy určené pre 

dodávateľov surovín, nepriamych výrobných materiálov a služieb, energií, prepravných služieb a papiera. 

Globálny štandard pre dodávateľov je doplnením Etického kódexu spoločnosti DS Smith a 

zodpovedajúcich postupov. Globálny štandard pre dodávateľov platí pre všetkých našich dodávateľov a 

partnerov po celom svete. Dôverujeme našim dodávateľom a očakávame od nich, že budú ctiť naše 

hodnoty, zásady a štandardy uvedené v tomto dokumente. 

V tomto Všeobecnom štandarde pre dodávateľov sa výrazom  dodávateľ označuje ľubovoľná právnická 

alebo fyzická osoba, vrátane subdodávateľov, zástupcov, výrobcov, distribútorov a konzultantov, ktoré 

poskytujú materiály a/alebo služby spoločnosti DS Smith alebo konajú v jej mene. 

 

Základné hodnoty DS Smith: 

 

Starostlivosť 

Vysoké nároky 

Dôveryhodnosť 

Vnímavosť 

Húževnatosť 

Spoločensky a ekologicky zodpovedným spôsobom 
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Podniková vízia 

 

Vízia 

Chceme byť popredným dodávateľom trvalo udržateľných obalových riešení 

 

Naše podnikanie 

Vytvárame spoločné hodnoty prostredníctvom zodpovedných riešení v oblasti recyklácie, papiera a 

obalov 

 

Naše životné prostredie 

Minimalizujeme naše dopady od návrhu až po výrobu, od dodania až po recykláciu 

 

Naši ľudia 

Zaisťujeme bezpečnosť, pohodu a rozvoj spolupracovníkov a podieľame sa na živote našich komunít 

 

Našich dodávatelia 

Spolupracujeme s dodávateľmi, ktorí pomáhajú udržiavať naše dobré meno vyznačujúce sa 

znamenitosťou, nezávislosťou a bezúhonnosťou 

 

Očakávania DS Smith: 

 

Dodávatelia musia konať v súlade s hodnotami DS Smith tým, že budú: 

 

- vykonávať obchodno-podnikateľské činnosti zodpovedne a eticky 

- rozvíjať a udržiavať komplexné systémy kvality na zabezpečenie kvality poskytovanej spoločnosťou DS 

Smith a na plnenie špecifikácií 

- vykonávať činnosti neustáleho zlepšovania s dôrazom na kvalitu, hospodárnosť, inovácie a trvalú 

udržateľnosť pre vzájomný rast a prospech pre dodávateľov a spoločnosť DS Smith 

- chápať a dodržiavať Etický kódexom , ktorým sa riadi naše podnikanie 
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Základné štandardy 

 

V tomto oddiele sú opísané všeobecné požiadavky, ktorým musia vyhovieť všetci dodávatelia v záujme 

udržania si obchodných vzťahov so spoločnosťou DS Smith. Tieto požiadavky vychádzajú zo Základného 

kódexu Iniciatívy etického obchodu (ETI) (www.ethicaltrade.org). 

 

Etické zaisťovanie zdrojov a nákup 

 

Spoločnosť DS Smith vykonáva podnikateľské činnosti eticky a čestne. Všetci dodávatelia musia 

dodržiavať s miestne právne predpisy a nariadenia, konať čestne a priamočiaro pri realizácii všetkých 

obchodno-podnikateľských procesov. To znamená, že dodávatelia sa musia zaistením dodržiavania týchto 

základných štandardov podieľať na férových a úprimných jednaniach. 

 

Dodávatelia musia mať dokumentáciu, ktorá preukazuje etické zaisťovanie zdrojov a činnosti 

obstarávania, pričom môžu využívať Základný kódex Iniciatívy etického obchodu (ETI) alebo akúkoľvek 

inú podobnú normu ako usmernenie pre realizáciu etického zaisťovania zdrojov a obstarávania. 

Dodávatelia musia spoločnosti DS Smith takéto informácie poskytnúť na požiadanie. 

 

Dodávatelia recyklovaných materiálov musia okrem toho zabezpečiť, že takéto materiály sú dodávané v 

súlade s európskou normou EN643. Takéto materiály sa musia získavať a premiestňovať v súlade s 

právnymi predpismi o odpadoch podľa požiadaviek revidovanej rámcovej smernice EÚ o odpadoch a v 

jednotlivých vnútroštátnych právnych predpisov o odpadoch ustanovených príslušnými orgánmi s 

pôsobnosťou v oblasti životného prostredia v jednotlivých štátoch. 

 
Všetci dodávatelia musia: 

1. Zaručiť slobodný výber zamestnania 

2. Rešpektovať slobodu združovania sa, vrátane práva na kolektívne vyjednávanie 

3. Zabezpečiť bezpečné a hygienické pracovné podmienky 

4. Zaistiť, že nebude využívaná detská práca 

5. Vyplácať najmenej zákonnú minimálnu mzdu (minimálny štandard podľa vnútroštátnych 

právnych predpisov alebo v danom odvetví, podľa toho, čo je vyššie) 

6. Zabezpečiť, aby pracovná doba nebola nadmerne dlhá 

7. Netolerovať žiadnu formu diskriminácie 

8. Zabezpečiť poskytnutie riadneho pracovného pomeru 

9. Zabezpečiť, že sa nebude tolerovať hrubé alebo neľudské zaobchádzanie 

10. Vážiť si a chrániť životné prostredie 

11. Potláčať a eliminovať úplatkárstvo a korupciu 

12. Presadzovať slobodnú a otvorenú hospodársku súťaž 

13. Chrániť dôverné informácie 

14. Zaviesť postupy riešenia sťažností 

15. Dodržiavať právne predpisy a nariadenia 

16. Neumožňovať žiadne daňové úniky 

17. Dodržiavať režimy sankcií 

18. Rešpektovať práva pôvodného obyvateľstva 

 

Štandardy 1 až 10 vychádzajú zo Základného kódexu ETI.  
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1. Zaručiť slobodný výber zamestnania 

Nútená alebo nedobrovoľná práca je akákoľvek práca alebo služba, ktorá je akejkoľvek osobe uložená 

pod hrozbou trestu a ktorú sa táto neponúkla vykonať z vlastnej vôle. Je základným ľudským právom, aby 

nikto nebol nútený alebo povinný pracovať. Dodávatelia preto musia zakázať vykonávanie alebo 

využívanie akejkoľvek formy nútenej a nedobrovoľnej práce. 

 

Zákon Spojeného kráľovstva o modernom otroctve (ďalej len „zákon“) vyžaduje, aby súkromné alebo 

verejné  spoločnosti s ročným globálnym obratom prevyšujúcim 36 miliónov britských libier, ktoré 

vykonávajú podnikateľskú činnosť alebo jej časť v ktorejkoľvek časti Spojeného kráľovstva, vydávali za 

každý účtovný rok „vyhlásenie o otroctve a obchodovaní s ľuďmi“. 

 

Takéto vyhlásenie musí obsahovať informácie o krokoch, ktoré organizácia podniká v priebehu účtovného 

roka na zabezpečenie toho, že v jej vlastných prevádzkach a dodávateľských reťazcoch nedochádza k 

otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi alebo že takéto kroky nepodnikla.  

Naša spoločnosť DS Smith v plnej miere podporuje tento zákon, pričom sme sa zaviazali dodržiavať 

najvyššie etické štandardy v rámci našich dodávateľských reťazcov. Prečítajte si viac informácií o našich 

zásadách v tomto dokumente. 

 

Od našich dodávateľov očakávame, že budú rešpektovať ľudské práva a nasledujúce pravidlá; 1. 

Zavedenie a udržiavanie podnikových zásad. 2. Zavedenie postupov zamedzujúcich využívanie detskej 

práce. 3. Zavedenie postupov zamedzujúcich využívanie nútenej práce. 

 

O modernom otroctve a obchodovaní s ľuďmi možno hovoriť napríklad vtedy, keď zamestnanec: 

- je nútený pracovať 

- pracuje za veľmi náročných podmienok bez žiadneho východiska 

- je „vlastnený“ alebo pod kontrolou 

- je trestaný či obmedzovaný na osobnej slobode 

- je predaný na pracovisko za poplatok 

- nemá žiadne pracovné práva 

- nemá žiadnu alebo len obmedzenú voľnosť odísť zo zamestnania 

- je dlžníkom zamestnávateľa alebo osobe nezákonne obchodujúcej s ľuďmi 

 

Dodávatelia musia potvrdiť, že dodržiavajú požiadavky uvedeného zákona a podobné miestne a 

medzinárodné právne predpisy, ktoré zakazujú praktiky akejkoľvek formy moderného otroctva. 

Dodávatelia musia mať zavedený systém na sledovanie a elimináciu nútenej alebo povinnej práce v rámci 

ich celého dodávateľského reťazca. Pozrite si ďalšie informácie v uvedenom zákone. 

 

Naša spoločnosť DS Smith sa zaviazala dodržiavať najvyššie etické štandardy v rámci našich 

dodávateľských reťazcov 
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2. Rešpektovať slobodu združovania sa, vrátane práva na kolektívne vyjednávanie 

Je základným právom zamestnancov mať slobodu združovania sa a kolektívneho vyjednávania. 

Dodávatelia musia toto právo rešpektovať tým, že umožnia svojim zamestnancom slobodne zakladať 

alebo vstupovať odborových organizácií podľa vlastného výberu a slobodne vyjednávať. Táto prax by 

mala vychádzať z vnútroštátnych predpisov a zákonov a medzinárodne uznávaných pracovnoprávnych 

noriem. 

 

3. Zabezpečiť bezpečné a hygienické pracovné podmienky 

Dodávatelia musia pre svojich zamestnancov zaistiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie. Dodávatelia 

musia mať zavedený systém alebo metódy na monitorovanie a vykazovanie incidentov týkajúcich sa 

zdravia a bezpečnosti, ako aj výkonnosti. 

Incidenty alebo nehody týkajúce sa zdravia a bezpečnosti a výkonnosť musia byť predmetom riadenia, 

pričom dodávatelia musia mať ustanovené priebežné opatrenia na zlepšovanie pracovného prostredia. 

Zodpovednosť za riadenie ochrany zdravia a bezpečnosti práce a zamestnancov musí byť zverená 

zástupcovi vedenia. Dodávatelia musia dodržiavať dohovor Medzinárodnej organizácie práce (ILO) alebo 

obdobný vnútroštátny právny predpis. Spoločnosť DS Smith od svojich dodávateľov očakáva, že 

zabezpečia bezpečné a humánne pracovné podmienky pre všetkých svojich zamestnancov. 

 

4. Zaistiť, že nebude využívaná detská práca 

Dodávatelia nesmú využívať žiadnu formu detskej práce, či už priamo alebo nepriamo (prostredníctvom 

subdodávateľov). Dodávatelia musia zabezpečiť, aby zamestnanci mali aspoň minimálny zákonný vek v 

súlade s vnútroštátnym alebo medzinárodným právom. Dodávatelia musia zaviesť systémy na zaistenie 

toho, že nebude využívaná žiadna detská práca v rámci ich vlastnej organizácie ani v rámci ich 

dodávateľských reťazcov. 

 

 

Spoločnosť DS Smith od svojich dodávateľov očakáva, že jej dodávatelia zaistia bezpečné a humánne 

pracovné podmienky pre všetkých svojich zamestnancov  
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5. Vyplácať najmenej zákonnú minimálnu mzdu 

Dodávatelia musia zaistiť, že mzdy a dávky vyplácané zamestnancom za štandardný pracovný týždeň 

spĺňajú minimálny štandard podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo štandardy v danom odvetví 

(podľa toho, čo je vyššie). Mzdy musia byť v každom prípade vždy dostatočné na uspokojenie 

základných potrieb a zaisťovať aj voľne disponibilný príjem. 

 

Všetci pracovníci musia mať pred uzavretím pracovného pomeru k dispozícii písomné a zrozumiteľné 

informácie o ich pracovných podmienkach vo vzťahu ku mzde a o podrobnostiach mzdy za každé 

príslušné výplatné obdobie. 

 

Dodávatelia okrem toho nesmú dovoliť zrážky zo mzdy ako kárne opatrenie, a taktiež bez výslovného 

súhlasu dotknutého pracovníka nesmú byť povolené ani akékoľvek zrážky zo mzdy, ktoré nie sú uvedené 

vo vnútroštátnych právnych predpisoch. 

 

6. Zabezpečiť, aby pracovná doba nebola nadmerne dlhá 

Pracovná doba musí byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, kolektívnymi zmluvami a 

ustanoveniami Základného kódexu ETI. 

 

7. Netolerovať žiadnu formu diskriminácie  

Dodávatelia nesmú uplatňovať ani tolerovať akúkoľvek formu diskriminácie na základe rasy, farby pleti, 

sexuálnej orientácie, pohlavia, politického presvedčenia, náboženské vyznanie, veku alebo zdravotného 

postihnutia. Dodávatelia sú povinní ustanoviť antidiskriminačné zásady a zaviesť systémy na 

monitorovanie ich dodržiavania v rámci ich celej organizácie. Dodávatelia musia dodržiavať vnútroštátne 

antidiskriminačné zákony a nariadenia, prípadne v situáciách, keď neexistuje žiadny vnútroštátny právny 

predpis, sa musia dodávatelia riadiť medzinárodnými právnymi predpismi. 

 

8. Zabezpečiť poskytnutie riadneho pracovného pomeru 

Vykonávaná práca musí v každom ohľade vychádzať z uznávaných pracovnoprávnych vzťahov 

ustanovených na základe vnútroštátnych právnych predpisov a praxe. 

 

9. Zabezpečiť, že sa nebude tolerovať hrubé alebo neľudské zaobchádzanie  

Fyzické zneužívanie alebo karhanie, hrozba fyzického týrania, sexuálne alebo iné obťažovanie a verbálne 

zneužívanie či iné formy zastrašovania musia byť zakázané.  
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10. Vážiť si a chrániť životné prostredie 

Spoločnosť DS Smith podniká takým spôsobom, ktorý rešpektuje a chráni životné prostredie. Kladieme 

dôraz na význam posudzovania a riadenia vplyvov na životné prostredie spôsobených našimi výrobkami 

počas ich životného cyklu. Dodávatelia musia vykonávať svoju podnikateľskú činnosť od zaisťovania 

zdrojov až po dodanie tak, aby sa minimalizovali odpady, spotreba energií a vody a uhlíkové emisie. 

Poskytovatelia služieb sú povinní poskytovať služby takým spôsobom, ktorý prispieva k trvalo 

udržateľnému životnému prostrediu. 

 

11. Potláčať a eliminovať úplatkárstvo a korupciu 

Úplatkárstvo je definované ako špecifický trestný čin, ktorý sa týka praxe ponúkania alebo prijímania 

niečoho, zvyčajne peňazí, s cieľom získať nedovolenú výhodu alebo s úmyslom ovplyvniť príjemcu 

spôsobom, ktorý bude priaznivý pre poskytovateľa úplatku. Korupcia je zneužívanie dôveryhodného 

postavenia alebo zneužitie moci na osobný prospech. 

 

Dodávatelia musia zakázať účasť na akejkoľvek podobe úplatkárstva, korupcie, vydierania a sprenevery. 

Dodávatelia musia zaviesť a implementovať zásady a solídne systémy na potláčanie všetkých foriem 

korupcie, úplatkárstva, vydierania a sprenevery. Dodávatelia musia dodržiavať medzinárodné a 

vnútroštátne protiúplatkárske a protikorupčné právne predpisy. 

 

12. Presadzovať slobodnú a otvorenú hospodársku súťaž 

Spoločnosť DS Smith verí v slobodnú a otvorenú hospodársku súťaž a podporuje ju. Dodávatelia musia 

zakázať všetky činnosti, ktoré zahŕňajú protikonkurenčné dohody, protikonkurenčné jednostranné konanie, 

ktoré zneužíva dominantné postavenie na trhu alebo silu trhu, kartely, protikonkurenčné fúzie a akvizície 

a akúkoľvek inú formu činností zameraných proti hospodárskej súťaži. Dodávatelia musia dodržiavať 

všetky platné vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy a nariadenia zamerané proti monopolizácii a 

proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. 

 

13. Chrániť dôverné informácie  

Dodávatelia musia zabezpečiť ochranu osobných údajov a dôverných informácií spoločnosti DS Smith, 

ktoré im boli poskytnuté, využívať ich len podľa inštrukcií spoločnosti DS Smith a ochraňovať dôverné 

informácie pred neoprávneným či neúmyselným vyzradením. Povinnosť zabezpečiť dôverné informácie 

spoločnosti DS Smith platí neustále a pretrváva aj po ukončení obchodného vzťahu dodávateľa so 

spoločnosťou DS Smith. 

 

Spoločnosť DS Smith podniká spôsobom, ktorý si váži a chráni životné prostredie 
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14. Zaviesť postupy riešenia sťažností  

Dodávatelia musia mať zavedené formálne mechanizmy vybavovania sťažností. Zamestnancom sa musí 

umožniť nahlásiť akúkoľvek nezrovnalosť alebo nezhodu, napríklad v súvislosti s pracovnoprávnymi 

záležitosťami, korupciou či ľudskými právami. Dodávatelia musia dokumentovať a vykazovať takéto 

prípady, ako aj počet nahlásených a vyriešených sťažností. Dodávatelia musia evidovať a dokumentovať 

uplatnené postupy a/alebo opatrenia prijaté na riešenie všetkých sťažností podaných zamestnancami. 

 

15. Dodržiavať právne predpisy a nariadenia  

Dodávatelia sú v plnej miere zodpovední za svoje dodávateľské reťazce a musia zabezpečiť to, že ich 

dodávateľské reťazce spĺňajú všetky platné právne predpisy a nariadenia. Spoločnosť DS Smith si 

vyhradzuje právo prešetrovať akékoľvek domnelé nedodržiavanie predpisov zo strany dodávateľa. 

Nedodržiavanie Globálneho štandardu pre dodávateľov môže mať za následok ukončenie všetkých 

obchodných vzťahov s dodávateľmi zo strany DS Smith. 

 

16. Neumožňovať žiadne daňové úniky 

Dodávatelia sa nesmú podieľať na žiadnych činnostiach, praktikách alebo konaní, ktoré by predstavovali 

vyhýbanie sa plateniu daní či napomáhanie daňovým únikom. Dodávatelia musia zabezpečiť plnenie 

tohto záväzku v rámci celého dodávateľského reťazca. 

 

17. Dodržiavať režimy sankcií 

Dodávatelia nesmú priamo ani nepriamo predávať, vyvážať, distribuovať, previesť či inak poskytovať 

materiály a/alebo služby do žiadneho štátu, ani žiadnej fyzickej alebo právnickej osobe ani vykonávať 

obchodno-podnikateľskú činnosť v mene spoločnosti DS Smith v rozpore s akýmkoľvek súčasnými 

hospodárskymi alebo obchodnými sankciami, právnymi predpismi alebo nariadeniami Spojených štátov 

amerických, Spojeného kráľovstva, Európskej únie, Organizácie Spojených národov alebo akéhokoľvek 

iného príslušného orgánu pre sankcie v aktuálne platnom znení. 

 

Ďalšie právne predpisy a nariadenia platia špecificky pre: dodávateľov surovín a priemyselného tovaru 

(oddiel I), dodávateľov energií (oddiel II), nepriamych dodávateľov materiálov a/alebo služieb (oddiel III), 

dodávateľov prepravy (oddiel IV) a dodávateľov papiera (oddiel V). 

 

18. Rešpektovať práva pôvodného obyvateľstva 

Dodávatelia musia rešpektovať práva pôvodných obyvateľov a ich tradičného živobytia. Dodávatelia sú 

povinní získať slobodný predchádzajúci a informovaný súhlas osôb postihnutých presídlením, ponúknuť 

im primeranú náhradu a vyhýbať sa spoluúčasti na nútenom vysťahovaní. Dodávatelia musia rešpektovať 

právo na vodu a iné životne dôležité zdroje, ktoré sú nevyhnutné pre všetky zúčastnené strany. 

 

Dodávatelia sú v plnej miere zodpovední za svoje dodávateľské reťazce a musia zabezpečiť, že ich 

dodávateľské reťazce spĺňajú všetky platné zákony a predpisy  
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Oddiel I: Suroviny a priemyselné materiály 

 

Tento oddiel s požiadavkami a štandardmi je určený pre dodávateľov všetkých surovín a/alebo 

priemyselných materiálov pre DS Smith. 

 

Dodávatelia musia zabezpečiť nasledujúce: 

 

1. Zavedenie systémov kvality 

Dodávatelia spoločnosti DS Smith musia mať zavedený systém manažérstva kvality, ktorý zaistí, že 

budeme dostávať výrobky a služby, ktoré sú v súlade s našimi špecifikáciami a požiadavkami. Naši 

dodávatelia musia prijať systém manažérstva kvality, ktorý vyhovuje všetkým požiadavkám aktuálnej 

normy ISO 9001 alebo ekvivalentné systémy, ktoré zabezpečujú neustále zlepšovanie. Uprednostňovanou 

úrovňou kvality je certifikácia ISO 9001. 

 

2. Správa dokumentácie a evidencie 

Systém na správu dokumentov dodávateľa musí zaistiť používanie schválených, spoľahlivých a platných 

dokumentov. Záznamy systémov kvality musia byť k dispozícii spoločnosti DS Smith na účely posúdenie 

počas obdobia piatich rokov od dodania materiálu alebo služby. 

 

Medzi dokumenty patria okrem iných nasledujúce: 

- Špecifikácia dodaného materiálu alebo služby 

- Údaje kontroly kvality/osvedčenia o analýze na preukázanie súladu poskytnutého materiálu alebo služby 

- Evidencia surovín/zložiek používaných na výrobu dodaného materiálu 

 

3. Vykonávanie kontroly riadenia kvality 

Dodávatelia musia pravidelne podrobiť systém kvality kontrole a preskúmaniu na zabezpečenie 

konzistentnosti, efektívnosti a primeranosti a musia viesť evidenciu o výsledkoch takejto kontroly. 

Kontrola systému kvality by malo zahŕňať dokumentáciu výsledkov auditu, spätnej väzby, výsledkov 

procesu monitorovania a funkčných charakteristík výrobkov. Spoločnosť DS Smith si vyhradzuje právo 

vyžiadať si doklady o týchto kontrolách systémov kvality a následne prijatých opatreniach na ich 

zlepšenie. 

 

  



 

Globálny štandard pre dodávateľov | Máj 2020 | Verzia 1.4 

DS Smith – INTERNAL 

Vyhlásenie pre 

dodávateľov 

Účel 

a rozsah 

Podniková 

vízia 

Základné 

štandardy 

Oddiel I Oddiel II Oddiel III Oddiel IV Oddiel V 

 

 

 

4. Splnenie špecifikácií výrobkov/materiálov 

Všetky materiály musia byť definované na základe dohodnutých špecifikácií alebo technických listov a 

musí mať pridelený jedinečný identifikačný kód pri pravidelnom dodávaní a vo vývojových fázach. Vo 

fáze vývoja môže byť identifikácia dočasná. 

 

Dodávatelia nesmú vykonávať žiadne zmeny (ktoré majú dopad alebo vplyv na špecifikáciu 

výrobku/materiálu a/alebo funkčné charakteristiky) v používaných surovinách/zložkách a/alebo vo 

svojich procesov, a to ani zmeny vo výrobnom celku alebo linke, pokiaľ tieto zmeny neboli pred 

vykonaním oznámené a písomne potvrdené spoločnosťou DS Smith. To platí aj počas vývojovej fázy. V 

prípade zmien týkajúcich sa komerčne dodávaného materiálu sa tieto musia oznámiť spoločnosti DS 

Smith minimálne tri mesiace vopred, avšak podľa možností šesť mesiacov vopred. Nová identifikácia 

materiálov sa použije v prípade významných zmien surovín alebo procesných podmienok, a to najmä v 

prípade, že takéto zmeny môžu ovplyvniť chemické zloženie materiálu. 

 

5. Návrh a vývoj je riadený 

Dodávatelia by mali na vytváranie riadenej prevádzky vo svojich výrobných, testovacích alebo 

kontrolných lokalitách využívať svoje návrhárske výstupy. Vývoj a uvádzanie nových materiálov a 

výrobkov by sa mal riadiť na základe zdokumentovaného prierezového procesu. 

 

Opis procesu musí obsahovať: 

- konzultačné a/alebo inovačné rokovania so spoločnosťou DS Smith, ktorých cieľom je pomôcť určiť a 

identifikovať očakávania spoločnosti DS Smith 

- spôsob prevedenia materiálu vo vývojovej fáze do bežnej výroby 

- spôsob dokumentácie parametrov potrebných na opakovanú výrobu materiálu vo vývojovej fáze, napr. 

materiálové zloženie a procesné parametre 

 

Na požiadanie spoločnosti DS Smith musí byť medzi dodávateľom a spoločnosťou DS Smith spísaná 

formálna zmluva o rozsahu a cieľoch vývojového projektu. Môže sa tiež vyžadovať samostatná dohoda o 

utajení (alebo dohoda o mlčanlivosti (NDA)). Počiatočná fáza projektov pri vývoji nových materiálov 

musí obsahovať nasledovné faktory: 

- analýza kapacity procesu, platná podľa vhodnosti aj pre pilotné zariadenia 

- patenty a iné duševné vlastníctvo 

- analýza nákladov 

- regulačné a bezpečnostné aspekty výrobkov 

- aspekty ochrany životného prostredia 

- aspekty ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci 
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6. Kontrola a regulácia nákupov 

Spoločnosť DS Smith vyžaduje od dodávateľov, aby mali stanovené požiadavky a procesy na výber 

dodávateľov, aby sa zabezpečil súlad zložiek a surovín používaných pri výrobe s požiadavkami DS Smith 

podľa oddielu I. 

 

Dodávatelia zodpovedajú za kvalitu surovín a zložiek, ktoré obstarávajú na účely výroby. Dodávatelia sú 

preto povinní vykonávať ďalšie kontroly v situáciách, kedy je to potrebné, v záujme overenia, či sú 

zložky a suroviny v súlade so špecifikáciami DS Smith. 

 

Dodávatelia musia kontrolovať svoje dodávateľské reťazce, aby zabezpečili, že nakupujú od dodávateľov, 

ktorí tiež dodržiavajú tieto štandardy, a že sú dodržané etické obchodné praktiky a základné štandardy 

uvedené v tomto dokumente. 

 

7. Manipulácia, skladovanie, dodávanie výrobkov/materiálov spĺňa špecifikácie 

Dodávatelia dodržiavať stanovenú špecifikáciu požiadaviek na balenie a pokyny. Činnosti balenia musia 

byť kontrolované, aby sa predišlo nesprávnemu označovaniu, krížovej kontaminácii a chybám. 

 

Dodávatelia musia zaviesť a dodržiavať normy a metódy na balenie a zabezpečiť tak dostatočnú ochranu 

materiálu proti zmene, poškodeniu a znečisteniu počas prepravy. 

 

Označovanie dodávateľom musí spĺňať platné predpisy a normy, zostať čitateľné a pripevnené na 

výrobku/materiáli za normálnych podmienok zaobchádzania, skladovania a distribúcie. 

 

Dodávatelia musia v príslušných prípadoch zabezpečiť, že použité vozidlá sú vhodné na hygienickú 

prepravu výrobkov/materiálu a sú pravidelne čistené a kontrolované s cieľom zaistiť, že sú bez zápachu a 

znečistenia. Všetky vozidlá, bez ohľadu na zdroj, sa musia pred naložením skontrolovať a záznam o 

kontrole sa musí odložiť. 

 

8. Kontrola nevyhovujúcich materiálov/výrobkov 

Nevyhovujúce výrobky/materiály sa musia identifikovať, oddeliť a posúdiť. Dodávateľ oznámi 

spoločnosti DS Smith dôvod, prečo sú nevyhovujúce, a aké opatrenia boli prijaté, aby sa zabránilo 

opätovnému výskytu. 

 

Bezpečnosť výrobkov 

Spoločnosť DS Smith definovala a zaviedla postupy posudzovania bezpečnosti materiálov na zamýšľané 

používanie. Dodávatelia musia vykonávať posudzovanie bezpečnosti u všetkých komodít alebo výrobkov 

dodávaných spoločnosti DS Smith a viesť príslušnú evidenciu. Všetky postupy posudzovania sa riadia 

všeobecnými zásadami hodnotenia rizika. To zahŕňa identifikáciu rizík, hodnotenie expozície a 

charakteristiku rizík. Posudzovanie bezpečnosti je založené na dodržiavaní právnych predpisov a noriem 

pre príslušný druh materiálu a cieľového trhu.   
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9. Dodržiavanie právnych predpisov o obmedzení chemikálií a manipulácii s chemikáliami 

V prílohe A1 sú podrobne uvedené látky, ktoré podliehajú osobitným obmedzeniam a opatreniam 

popisujúcim ich prípustné použitie.  Všetky dodávané materiály musia byť v súlade s príslušnými 

vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok. 

 

Od dodávateľov sa môže vyžadovať, aby dodržiavali právne predpisy týkajúce sa chemických látok 

platné v iných štátoch než v ktorých je materiál dodávaný, pretože konečné výrobky spoločnosti DS 

Smith môžu byť distribuované po celom svete. Spoločnosť DS Smith definovala ďalšie chemické látky, 

ktoré sú predmetom osobitného záujmu a podliehajú osobitným obmedzeniam. Tieto chemické látky sú 

predmetom osobitného záujmu, ak sú zámerne pridávané do materiálov dodávaných spoločnosti DS 

Smith a ak sú dodané na použitie procesné chemikálie v našich procesoch. V prílohe 1 sú uvedené 

chemikálie osobitného záujmu. 

 

Žiadosti DS Smith o poskytnutie informácií 

Dodávatelia musia súhlasiť s tým, že vyhovejú žiadosti spoločnosti DS Smith o poskytnutie informácií 

týkajúcich sa súladu materiálov s predpismi: 

 

- obmedzenia nebezpečných látok platné v EÚ a ďalších krajinách (napr. zákon Spojených štátov 

amerických o regulácii nebezpečných látok) 

- smernica a súvisiace vyhlásenia alebo doklady o látkach 

- právne predpisy o ľudských právach týkajúce sa dodávateľských reťazcov, ako sú napríklad 

zákon Dodd-Frank Spojených štátov amerických (ustanovenia o nerastných surovinách z 

konfliktných oblastí) a súvisiace vyhlásenia 

- karty bezpečnostných údajov (KBÚ) v súlade s príslušnými právnymi predpismi (napr. 

nariadenie REACH ES 1907/2006) alebo iné relevantné informácie týkajúce sa bezpečnosti ak sa 

nepoužíva KBÚ 

- informácie o vykonaných toxikologických skúškach (napr. testy bunkovej toxicity, podráždenia 

alebo senzibilizácie kože) 

- ak výrobok/materiály obsahujú regulované zložky alebo zložky uvedené v zoznamoch, 

spoločnosti DS Smith musia byť dodané úplné podrobnosti o týchto zložkách, vrátane čísel CAS, 

prísad a nečistôt (napr. zvyškové monoméry) 

- Nariadenie č. 1907/2006/ES s o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických 

látok (REACH). Dodávatelia dodávajúci v rámci EÚ preberajú plnú zodpovednosť za predbežnú 

registráciu, registráciu, oznamovanie a/alebo žiadosti o povolenie, ak a keď sú vyžadované. To 

platí aj vtedy, keď je v colných dokladoch ako dovozca uvedená spoločnosť DS Smith 

- právne predpisy týkajúce sa styku s potravinami (napr. rámcové nariadenie (ES) 1935/2004 a 

nariadenie (ES) 2023/2006 o správnej výrobnej praxi), 

- právne predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci (nebezpečné látky) 
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10. Riadenie činnosti v oblasti ochrany životného prostredia 

Dodávatelia musia mať za príslušných okolností zavedené systémy environmentálneho manažérstva 

(EMS), ktoré im pomáhajú pri regulácii ich dopadu na životné prostredie. 

 

11. Znižovanie spotreby energie a emisií skleníkových plynov 

Spoločnosť uplatňuje pri znižovaní emisií skleníkových plynov holistický prístup, čiže od ťažby zdroja 

cez výrobu, dopravu, použitie až po koniec životnosti výrobku. 

 

Dodávatelia sa musia v príslušných prípadoch aktívne podieľať na znižovaní emisií čo sa týka energií na 

výrobu, dopravu a zdrojov materiálu a spolupracovať s DS Smith na vylepšovaní svojej energetickej 

účinnosti. 

 

Spoločnosť DS Smith uprednostňuje dodávateľov, ktorí zvyšujú podiel používanej energie z 

obnoviteľných zdrojov a ktorí pracujú s alternatívnymi materiálmi šetrnejšími k životnému prostrediu. 

 

12. Ochrana vodných zdrojov 

Dodávatelia musia čo najefektívnejším spôsobom využívať vodu a čo najviac chrániť vodné zdroje. 

Odpadová voda by mala byť zodpovedajúcim spôsobom spracovaná/čistená podľa priemyselného 

štandardu alebo zákonných požiadaviek, podľa toho, ktorý predpis je prísnejší. 

 

13. Vhodné nakladanie s odpadmi 

Dodávatelia musia minimalizovať množstvo odpadu. Nebezpečný odpad musí byť náležitým spôsobom 

spracovaný priemyselného štandardu alebo zákonných požiadaviek, podľa toho, ktorý predpis je prísnejší, 

čo platí aj pre tuhé odpady a prípadne aj emisie uvoľňované do ovzdušia. 

 

14. Lepšie zužitkovanie materiálov 

Dodávatelia musia používať materiály efektívnym spôsobom a podľa možnosti nimi čo najviac šetriť. 

Dodávatelia musia pokiaľ možno čo najviac redukovať spotrebu materiálov, opätovne ich využívať a 

recyklovať. Výrobky a obaly by mali byť navrhnuté tak, aby umožňovali jednoduché opätovné použitie a 

recykláciu. Dodávatelia by pokiaľ možno nemali používať jednorazové plasty. 

 

15. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie 

Dodávatelia musia vyhodnocovať svoj vplyv na životné prostredie. Takéto posudzovanie sa uskutočňuje 

buď prostredníctvom interných auditov a hodnotení alebo v prípade potreby ad-hoc auditov. 

 

Od dodávateľov sa očakáva, že zodpovedajú otázky týkajúce sa problematiky, akou je napríklad: 

- využívanie energií (elektrickej energie a pohonných hmôt) 

- využívanie vody 

- emisie vypúšťané do ovzdušia, odpadové vody do vody a tuhý odpad 

- suroviny a hotový materiál 

- vláknité suroviny a výroba celulózy  
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Príloha A1: Chemikálie osobitného záujmu 

 

Chemické látky v tabuľke 1 sa nesmú zámerne pridávať do materiálov dodaných spoločnosti DS Smith. 

Výnimky zo zoznamu pre materiály dodávané spoločnosti DS Smith sa môžu uplatniť iba v prípade ich 

použitia ako procesných chemikálií. 

 

Chemické látky v tabuľke 2 sú predmetom osobitného záujmu a ich prítomnosť v dôsledku úmyselného 

alebo neúmyselného pridania bude zakaždým posudzovaná v každom jednotlivom prípade. 

 

 

Spoločnosť DS Smith musí byť upovedomená o prítomnosti látok v tabuľke 2 v koncentrácii vyššej ako 

0,1 % v dodanom materiáli. 

Vezmite na vedomie, že tento zoznam nie je úplný. V konkrétnych obalových aplikáciách alebo v 

dôsledku požiadaviek našich ďalších zákazníkov môžu platiť iné obmedzenia než tie, ktoré sú uvedené 

nižšie. Takéto obmedzenia budú riešené od prípadu k prípadu, alebo v prípade potreby budú zaradené do 

aktualizácií tohto Globálneho štandardu pre dodávateľov. 

 

Tabuľka 1 

 

Chemická látka 

Každá látka klasifikovaná ako karcinogénna, mutagénna alebo škodlivá pre reprodukciu (látky CMR, 

klasifikované s upozorneniami H350, H340, H350i, H360F, H360D) kategórie I alebo II podľa platných 

právnych predpisov EÚ a uvedené v prílohe I Nariadenia (ES) č. 1272/2008 alebo látky CMR kategórie 

1A a 1B s výstražnými upozorneniami: H340, H350 a H360 podľa globálneho harmonizovaného 

systému OSN klasifikácie a označovania chemických látok (UN GHS) a klasifikácii, označovaní a 

balení látok a zmesí, Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) 

V žiadnej chemikálii papierovej suroviny dodanej spoločnosti DS Smith nesmú byť obsiahnuté 

minerálne oleje, ktoré tvoria nasýtené uhľovodíky z minerálnych olejov (MOSH) a aromatické 

uhľovodíky z minerálnych olejov (MOAH) 

Všetky látky uvedené v prílohe XIV Nariadenia EÚ č. 1907/2006 (REACH) 

Alergény klasifikované s upozornením H317 (predtým R43) 

Látky identifikované ako látky PBT/ vPvB podľa Nariadenia EÚ č. 1907/2006 (REACH) 

Zakázané látky uvedené v prílohe XVII Nariadenia EÚ REACH (predtým Smernica ES č. 76/769/EHS) 
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Tabuľka 2 (nie je vyčerpávajúca) 

Chemická látka 

Chemické látky klasifikované ako karcinogénne, mutagénne alebo škodlivé pre reprodukciu (látky 

CMR, klasifikované s upozorneniami H351, H341, H361f, H361d), kategórie III podľa platných 

právnych predpisov EÚ a uvedené v prílohe I Nariadenia (ES) č. 67/548 alebo látky CMR kategórie 2 s 

výstražnými upozorneniami: H341, H351 a H361 podľa globálneho harmonizovaného systému OSN 

klasifikácie a označovania chemických látok (UN GHS) a podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 o 

klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP), alebo ktoré sú predmetom preskúmania 

oficiálnymi regulačnými orgánmi, napr. IARC 

Uznané alebo zdokumentované alergény 

Uznané alebo zdokumentované látky narúšajúce hormóny (endokrinné disruptory) 

Všetky ostatné látky v zozname navrhovaných látok REACH podľa Nariadenia EÚ č. 1907/2006 

(REACH) (súčasné a budúce zoznamy) 

Všetky ostatné obmedzené látky v prílohe XVII Nariadenia EÚ REACH (predtým Smernica EÚ č. 

76/769/EHS) 

Chemické látky v zozname Nariadenia štátu Kalifornia č. 65 

Perzistentné organické znečisťujúce látky (POP), ako sú definované podľa Štokholmského dohovoru 

Látky obmedzené podľa predpisov o hračkách (smernica 88/378/EHS a 2009/48/ES nahrádzajúca 

smernicu 88/378/EHS z 1. júla 2011) 

Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, ako sú definované podľa Montrealského protokolu a Nariadenia ES 

č. 2037/2000 

Obmedzené látky podľa smernice 1994/62/EHS v obaloch a odpadoch z obalov 

Obmedzené látky podľa smernice 2002/95/EC (smernica o obmedzení nebezpečných látok; RoHS) 

Látky identifikované na Zozname OSPAR obsahujúcom chemické látky určené na prioritné opatrenia 

Je nutné predložiť prehlásenie o obsahu palmového oleja v každom výrobku dodávanom spoločnosti DS 

Smith a preukázať, že palmový olej pochádza z trvalo udržateľného zdroja 
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Oddiel II: Energie 

Tento oddiel je určený pre dodávateľov energií. Dodávatelia energií musia zabezpečiť nasledujúce: 

 

1. Riadenie energetického trhu a dodávanie energií 

Spoločnosť DS Smith vyžaduje, aby dodávatelia poskytovali nasledujúce služby a informácie: 

- Úplná transparentnosť záťažových profilov na každé odberové miesto 

- Pravidelné hlásenia o energetickej účinnosti a technológiách 

- Úplná transparentnosť podrobných nákladových položiek 

- Hlásenia REMIT súvisiace s dodávkami energií pre DS Smith 

 

Energetická účinnosť pre dodávateľov strojov a zariadení 

 

Elektrické zariadenia 

- Vybavenie musí byť dodané s čo najefektívnejšími motormi s vysokou účinnosťou 

- Podľa možnosti by mali byť zahrnuté iba pohony s reguláciou frekvencie 

- Pokiaľ je to možné, namiesto pneumatického ovládania by sa mali používať elektronické ovládače a 

polohovacie prvky 

- Všetko osvetlenie by malo byť diódové (LED) s vysokou účinnosťou a zodpovedať norme EN 

62471:2008 alebo novšej verzii klasifikované ako vyňatá skupina. Môžu platiť miestne dodávateľské 

normy 

- Súčasťou zariadenia by malo byť digitálne meranie, aby bolo možné sledovať spotrebu energie strojov v 

reálnom čase, s možnosťou pripojenia k systému riadenia energie 

 

Stlačený vzduch 

- Stlačený vzduch by sa nemal používať, pokiaľ to nie je nevyhnutne potrebné 

 - Ak je potrebný stlačený vzduch, mal by sa používať pri čo najnižšej možnej miere tlaku a pohybu 

úmernej k vykonávanej úlohe 

- Čistiace zariadenia by mali využívať miestne odsávacie systémy na odstraňovanie nečistôt a odpadu 

namiesto šírenia nečistôt a odpadu vzduchovými tryskami 

 

Tepelná energia 

- Všetky parné systémy a kondenzačné systémy by mali mať postačujúce regulačné ventily, ktoré 

umožňujú ovládanie a odpojenie v každom bode spotreby pary alebo kondenzátu  

- Za normálnych prevádzkových podmienok by sa mal kondenzát zhromažďovať a nie odvádzať 

- Všetky potrubia na paru a kondenzát musia byť vhodne izolované, aby boli bezpečné na dotyk rukou a 

aby sa minimalizovali tepelné straty 

- Všetky ventily, čerpadlá a ďalšie komponenty na paru a kondenzát musia byť zodpovedajúcim 

spôsobom izolované s riadne upevnenými izolačnými krytmi s úchytkami, ktoré umožňujú prípadnú 

bezpečnú demontáž na účely údržby a obnovy 

- Všetky protihlukové zábrany by taktiež mali podľa vhodnosti zaisťovať dostatočnú tepelnú izoláciu a 

mali by byť vybavené zariadením na spätné získavanie tepla. Všetky ventilačné systémy by mali zahŕňať 

ovládacie prvky (teplota, prietok vzduchu) na výstupe a vstupné ventilátory a systémy na minimalizáciu 

spotreby energie a optimalizáciu prevádzkovej teploty. Všetky prístupové dvere by mali byť vybavené 

automatickými „mäkkými“ uzatváracími systémami  
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Oddiel III: Nepriame materiály a služby 

Tento oddiel s požiadavkami a štandardmi je určený pre dodávateľov všetkých nepriamych materiálov 

a/alebo služieb pre DS Smith. 

 

Nepriame výrobky a služby sú také výrobky a služby, ktoré sa používajú vo výrobnom procese, ale nie sú 

súčasťou konečného výrobku. Dodávatelia musia zabezpečiť nasledujúce: 

 

1. Výrobky a služby musia byť v súlade so špecifikáciami 

Dodávatelia musia dodávať výrobky a služby podľa stanovených špecifikácií a požiadaviek DS Smith. 

Dodávatelia sú povinní bezodkladne upovedomiť spoločnosť DS Smith o akýchkoľvek zmenách v ich 

výrobkoch a službách. 

 

2. Výrobky a/alebo služby musia byť v súlade s predpismi 

Dodávatelia musia dodávať výrobky alebo materiály, ktoré spĺňajú všetky (ale nielen) smernice o 

obmedzení nebezpečných látok prijatých na úrovni EÚ, na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni. 

 

Dodávatelia musia dodržiavať všetky medzinárodné právne predpisy a nariadenia týkajúce sa ochrany 

životného prostredia, pracovnoprávnych vzťahov a ľudských práv. Taktiež musia realizovať programy na 

zabezpečenie toho, že výrobky neobsahujú obmedzené alebo zakázané látky alebo podnikať kroky na 

zabezpečenie toho, že suroviny nepochádzajú z oblastí konfliktov a oblastí, kde dochádza k závažnému 

porušovaniu ľudských práv (oblasti postihnuté konfliktmi a vysoko rizikové oblasti podľa OECD) a v 

pravidelných intervaloch musia sprístupniť riadne vedenú dokumentáciu. 

 

S ohľadom na žiadosti týkajúce sa pôvodu látok vo výrobkoch, dodávatelia súhlasia s tým, že poskytnú 

spoločnosti DS Smith súčinnosť a vykonajú náležité preverenie u svojich subdodávateľov, aby tak 

umožňovali spoločnosti DS Smith napĺňať jej úsilie o dodržiavanie predpisov. 

 

Dodávatelia sú povinní bezodkladne upovedomiť spoločnosť DS Smith o akýchkoľvek zmenách v ich 

výrobkoch a službách. 
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Oddiel IV: Prepravné služby 

Tento oddiel opisuje požiadavky spoločnosti DS Smith týkajúce sa prepravy platné pre všetky služby 

používané na dodávanie materiálov spoločnosti DS Smith. Dodávatelia musia zabezpečiť nasledujúce: 

 

1. Zavedenie systému manažérstva kvality 

Dodávatelia musia mať podľa vhodnosti zavedený systém manažérstva kvality na zabezpečenie toho, že 

poskytované služby spĺňajú špecifikácie a požiadavky DS Smith. Systém manažérstva kvality u 

dodávateľom musí byť zameraný na neustále zlepšovanie výkonnosti efektívnym a účinným spôsobom. 

Uprednostňovanou úrovňou kvality je certifikácia ISO 9001. 

 

2. Prepravná činnosť musí byť v súlade so právnymi predpismi a nariadeniami 

Dodávatelia musia používať vhodné spôsoby dopravy podľa požiadaviek DS Smith. Dodávatelia musia 

pri dodávaní materiálov alebo výrobkov odberateľom spoločnosti DS Smith zaistiť využitie efektívneho, 

bezpečného a ekologického spôsobu dopravy. 

 

Dodávatelia spoločnosti DS Smith musia dodržiavať všetky právne predpisy prijaté na úrovni EÚ a 

na národnej a medzinárodnej úrovni, okrem iných aj nasledujúce: 

- čas jazdy a čas odpočinku vodičov 

- pracovná doba 

- používanie tachografov a GPS 

- oprávnenie vodičov k vedeniu vozidiel 

- pravidlá týkajúce sa alkoholu a omamných látok 

- hmotnosť a rozmery nákladných vozidiel 

- bezpečné nakladanie/vykladanie materiálu 

- nakladanie a v prípade potreby upevnenie nákladu 

- podľa potreby povolenia na prepravu odpadov 

 

Dodávatelia musia v záujme dodržiavania vnútroštátnych a medzinárodných imigračných zákonov 

vykonávať kontrolu dopravných prostriedkov, aby sa zabezpečilo, že cez hranice nie sú úmyselne alebo 

neúmyselne prepravované žiadne osoby. 

 

Dodávatelia musia pri dodávaní materiálov alebo výrobkov odberateľom spoločnosti DS Smith zaistiť 

využitie efektívneho, bezpečného a ekologického spôsobu dopravy. 
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3. Zabezpečenie systémov na ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov 

Dodávatelia sú povinní mať zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia, aby bola 

zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov. Systémy na ochranu zdravia a bezpečnosti musia 

byť zamerané na neustále zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov. Systém na ochranu 

zdravia a bezpečnosti musí spĺňať normu OHSAS 18001. Uprednostňovanou úrovňou ochrany zdravia a 

bezpečnosti je OHSAS 18001. 

 

4. Prispievanie k tvorbe trvalo udržateľného životného prostredia 

Dodávatelia musia vykonávať svoju podnikateľskú činnosť zodpovedným spôsobom prostredníctvom 

využívania takých spôsobov dopravy, ktoré prispievajú k znižovaniu emisií. Dodávatelia musia mať 

zavedené systémy na evidenciu a sledovanie svojich dopadov na životné prostredie spôsobených 

dopravnou činnosťou. Dodávatelia sú povinní zaviesť opatrenia alebo plány na zmierňovanie dopadov ich 

činnosti na životné prostredie. Uprednostňovanou úrovňou environmentálneho manažérstva je certifikácia 

ISO 14001. 
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Oddiel V: Zaisťovanie zdrojov papiera 

 

Tento oddiel s požiadavkami a štandardmi je určený pre dodávateľov papiera a/alebo celulózy pre 

DS Smith. Dodávatelia musia zabezpečiť nasledujúce: 

 

1. Zavedenie systému manažérstva kvality 

Dodávatelia musia mať podľa vhodnosti zavedený systém manažérstva kvality na zabezpečenie toho, že 

spoločnosti DS Smith budú dodávané materiály spĺňajúce špecifikácie a požiadavky. Naši dodávatelia 

musia za príslušných okolností prijať systém manažérstva kvality, ktorý vyhovuje všetkým požiadavkám 

aktuálnej normy ISO 9001 alebo ekvivalentný systém, ktorý zabezpečuje neustále zlepšovanie. 

Uprednostňovanou úrovňou kvality je certifikácia ISO 9001. 

 

Systém manažérstva kvality dodávateľa musí okrem iného obsahovať: 

- manuál, zásady a ciele systémov kvality 

- postupy kontroly dokumentov a záznamov 

- pravidelné posudzovanie manažérstva kvality 

- plnenie špecifikácií pre výrobky/materiály 

- kontrola nákupov, či zložky a suroviny používané pri výrobe spĺňajú požiadavky DS Smith. 

- identifikácia a sledovateľnosť výrobkov/tovarov 

- realizácia vnútorného auditu 

- využitie efektívneho a vhodného spôsobu dopravy pri dodávaní 

- kontrola nevyhovujúcich materiálov/výrobkov 

 

2. Trvalo udržateľné environmentálne manažérstvo 

V spoločnosti DS Smith sme si vedomí svojich povinností a  zaviazali sme sa k zodpovednému 

hospodáreniu v lesoch. Dodávatelia musia napomáhať spoločnosti DS Smith pri ochrane životného 

prostredia prostredníctvom trvalo udržateľnej praxe environmentálneho manažérstva. 

Dodávatelia musia zabezpečovať ochranu a zachovávanie lesných ekosystémov, ochraňovať biodiverzitu 

a pôdu, vodné zdroje, chrániť zalesnené plochy dôležitého kultúrneho významu a zaisťovať trvalo 

udržateľné dodávky prostredníctvom nižších emisií. 

Dodávatelia musia mať zavedený systém e (EMS) na monitorovanie dopadu ich činností na životné 

prostredie. Systém environmentálneho manažérstva umožňuje dodávateľovi monitorovať a riadiť priame 

alebo nepriame emisie, odpadové látky a využitie zdrojov. Systém environmentálneho manažérstva 

dodávateľa zahŕňa okrem iného aj cieľ neustáleho zlepšovania vplyvu dodávateľa na životné prostredie. 

Uprednostňovanou úrovňou environmentálneho manažérstva je ISO 14001. 

 

  



 

Globálny štandard pre dodávateľov | Máj 2020 | Verzia 1.4 

DS Smith – INTERNAL 

Vyhlásenie pre 

dodávateľov 

Účel 

a rozsah 

Podniková 

vízia 

Základné 

štandardy 

Oddiel I Oddiel II Oddiel III Oddiel IV Oddiel V 

 

 

3. Etické zaisťovanie zdrojov 

Dodávatelia nesmú do papiera alebo celulózy dodávanej spoločnosti DS Smith zahrnúť žiadne drevné 

suroviny z nelegálnych zdrojov a musia zaručiť, že drevené suroviny pochádzajú z certifikovaných trvalo 

udržateľných zdrojov. Dodávatelia budú konať za prísnych podmienok tak, aby obmedzili obsah 

nebezpečných látok a/alebo materiálov pri spracovaní a v papieri a/alebo celulóze. 

 

Všetci dodávatelia vlákniny, celulózy a papiera musia na požiadanie DS Smith a podľa potreby 

poskytovať presné údaje v súlade s požiadavkami EÚ týkajúcimi sa dreva. 

 

4. Zdravie komunity 

Dodávatelia zabezpečia trvalo udržateľnú ochranu zdravia komunity v celom dodávateľskom reťazci. 

Dodávatelia musia zaviesť opatrenia na predchádzanie nehodám a úrazom počas skladovania a prepravy 

chemických látok. 

Dodávatelia musia pri preprave dreva vo forme guľatiny alebo drevotriesky zaviesť opatrenia na zaistenie 

bezpečnosti cestnej premávky. 

 

5. Dodržiavanie právnych predpisov a nariadení 

Dodávatelia sú povinní dodržiavať všetky platné predpisy pre životné prostredie, zdravie a 

bezpečnosť, okrem iných aj nasledujúce: 

- Zásady správnej praxe v lesníctve 

- Predpisy pre legálne zaisťovanie zdrojov dreva 

- Posudzovanie nebezpečenstva a rizík 

 

Dodávatelia musia spoločnosti DS Smith na požiadanie poskytnúť informácie týkajúce sa ich trvalo 

udržateľných činností 
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Príloha A2 Právne predpisy a skratky 

 

Právne predpisy a normy (tento zoznam nie je vyčerpávajúci) 

 

ISO: 

ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky 

ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue.htm 

ISO 50001: Systém energetického manažérstva  

 

Európa: 

 88/378/EHS: Smernica o bezpečnosti hračiek 1223/2009/ES: Nariadenie o kozmetických výrobkoch 

(nahrádzajúce 76/768/EHS z júla 2013) 1907/2006/ES: Nariadenie o registrácii, hodnotení, autorizácii a 

obmedzovaní chemických látok (REACH) http://echa.europa.eu/  1935/2004/ES: Nariadenie o 

materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami 2001/95/ES: Smernica o všeobecnej 

bezpečnosti výrobkov 1994/62/EHS: Smernica o obaloch a odpadoch z obalov 2002/95/ES: Smernica o 

obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) 

2002/96/ES: Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2006/66/ES: Smernice 

o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch 2008/1/ES: Smernica o integrovanej 

prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 2009/48/ES: Smernica o bezpečnosti hračiek 

(nahrádzajúca 88/378/EHS z júla 2011) 

 2023/2006/ES: Nariadenie o správnych výrobných postupoch 

BfR Odporúčania týkajúce sa materiálov prichádzajúcich do styku s potravinami 

BfR Usmernenia pre vyhodnocovanie osobných hygienických výrobkov 

Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach http://chm.pops.int/default.aspx 

Zoznam OSPAR obsahujúci chemické látky určené na prioritné opatrenia www.ospar.org 1272/2008/ES: 

Nariadenie týkajúce sa klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí (CLP) 

 

Spojené štáty americké: 

Zákon o bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov http://www.cpsc.gov/businfo/cpsa.html FDA 21 CFR: 

Úrad pre potraviny a liečivá, Kódex federálnych predpisov, hlava 21 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrsearch.cfm 

Nariadenie štátu Kalifornia č. 65 – Zákon o bezpečnej pitnej vode a vymáhaní v oblasti toxických látok 

http://oehha.ca.gov/prop65/background/p65plain.html 
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Skratky 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development / Organizácia pre hospodársku 

spoluprácu a rozvoj 

BfR Bundesinstitut pre Risikobevertung / Spolkový ústav pre hodnotenie rizík, Nemecko 

CAS Chemical Abstracts Service / Služba chemických abstraktov 

EMS Environmental Management System / Systém environmentálneho manažérstva 

EÚ Európska únia 

ILO International Labour Organization / Medzinárodná organizácia práce 

GHG Greenhouse Gases / Skleníkové plyny 

ISO International Organisation for Standardisation / Medzinárodná organizácia pre normalizáciu 

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Registrácia, hodnotenie, 

autorizácia a obmedzovanie chemikálií 

SDS Safety Data Sheet / Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) 

TGO Therapeutic Goods Order / Nariadenie o liečebných výrobkoch 

TOC Total Organic Carbon / Celkový obsah organického uhlíka 

TDS Toxic Substances Control Act (USA) / Zákon o regulácii toxických látok 

USA United States of America / Spojené štáty americké 

ETI Ethical Trading Initiative / Iniciatíva etického obchodu 

UN United Nations / Organizácia spojených národov (OSN) 

 


