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Zásady správania Jula AB 

Víziou spoločnosti Jula AB je uľahčiť život domácim majstrom a profesionálom na celom svete. Túto 
víziu realizujeme prostredníctvom ponuky produktov na zlepšenie domácnosti za nízku cenu.  
 
Uvedomujeme si, že naše podnikanie ovplyvňuje životy ľudí a životné prostredie, a to lokálne i 
globálne. Aby sme uskutočnili svoju víziu, uznávame svoju zodpovednosť za produkty. Vkladáme 
veľkú dôveru do úzkej spolupráce s našimi dodávateľmi, a to vrátane prevzatia jasnej 
environmentálnej a spoločenskej zodpovednosti v rámci celého dodávateľského reťazca. To je 
predpoklad dobrej kvality, udržateľného využívania zdrojov a nízkej ceny.  

 
Uvedomelosť, dôvera a neustály rozvoj sú základom pokračujúceho rastu spolu s dodávateľmi, ktorí 
majú rovnaké hodnoty a ambície.  
 
Účelom Zásad správania Jula je vymedziť všeobecné princípy a štandardy a špecifikovať naše 
požiadavky na spoločnosť Jula a našich dodávateľov. Spoločnosť Jula už tieto princípy prijala a 
očakávame, že dodávatelia budú dodržiavať rovnaké záväzky: 

- etické a zodpovedné správanie vo všetkých oblastiach nášho podnikania 
- rešpektovanie práv každého jednotlivca 
- rešpektovanie životného prostredia 

Zásady správania Jula platia pre všetkých dodávateľov, ich zmluvných partnerov a subdodávateľov, 
ktorí sú zapojení do výroby alebo dodávania produktov a služieb spoločnosti Jula. Je povinnosťou 
dodávateľov informovať o Zásadách správania Jula svojich pracovníkov a dodávateľský reťazec a 
zabezpečiť ich implementáciu a dodržiavanie. 
 
Skrátená verzia týchto zásad správania (str. 5) musí byť na viditeľnom mieste v jazykoch pracovníkov 
v spoločných priestoroch vo všetkých zariadeniach, ktoré vyrábajú produkty priamo pre spoločnosť 
Jula. 
 
Tieto nariadenia sú v súlade s dohovorom OSN Global Compact, ktorý je založený na Všeobecnej 
deklarácii ľudských práv OSN (1948), Deklaráciou Medzinárodnej organizácie práce o základných 
zásadách a právach pri práci (1998), Deklaráciou z Rio de Janeira o životnom prostredí a rozvoji 
(1992) a Dohovorom OSN proti korupcii (2000). 
 

ZÁKONNÉ POŽIADAVKY 

Okrem splnenia požiadaviek týchto zásad musia dodávatelia dodržiavať všetky vnútroštátne zákony a 
nariadenia, ako aj ďalšie príslušné normy (napr. normy správnej výrobnej praxe a iné zásady 
správania) a všetky relevantné nariadenia vyplývajúce zo zákona podľa toho, ktoré nariadenia sú 
prísnejšie.  

 

ĽUDSKÉ PRÁVA A PRÁCA 

1. Spravodlivé zaobchádzanie 

Dodávatelia musia ku každému pracovníkovi pristupovať s dôstojnosťou a rešpektom a nesmú 
používať telesné tresty, zastrašovanie, násilie ani iné formy fyzického, sexuálneho, psychologického 
alebo slovného obťažovania. 

2. Pracovný čas a mzda 

Maximálny prípustný počet odpracovaných hodín za týždeň stanovuje vnútroštátny zákon, no 
zvyčajne nesmie presiahnuť 48 hodín a maximálny prípustný počet nadčasových hodín za týždeň 
nesmie prekročiť 12 hodín. Práca nadčas musí byť vždy dobrovoľná. Zamestnanci majú každých 
sedem dní nárok na minimálne jeden deň voľna.   

Všetci zamestnanci majú právo na písomnú pracovnú zmluvu.  

http://www.ilo.org/declaration/
http://www.ilo.org/declaration/
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Zamestnanci dostávajú minimálne zákonom stanovenú minimálnu mzdu a všetkým zamestnancom 
musia byť uhradené všetky nadčasové hodiny odpracované podľa zákonných požiadaviek. Práca 
platená podľa výkonu nesmie pracovníka zbaviť práva na kompenzáciu nadčasov. 

 

Mzdy sa vyplácajú všetkým zamestnancom pravidelne a načas. Mzdy sa vyplácajú minimálne 
mesačne. Dodávateľ nesmie žiadnemu zamestnancovi zadržať mzdu. 

Dodávateľ udržuje presné a úplné záznamy o dochádzke a výplatné listiny, ktoré zaznamenávajú 
pracovný čas a výplatu mzdy pre každého zamestnanca vrátane pracovníkov s úkolovou sadzbou a 
dočasných pracovníkov.  

3. Detská práca a mladiství pracovníci 

Dodávatelia nesmú využívať detskú prácu. Nesmú zamestnať osobu mladšiu ako 15 rokov (alebo 14, 
ak to povoľuje miestny zákon) alebo osobu mladšiu, ako je zákonný vek pre zamestnanie, ak je tento 
vek viac ako 15 rokov. 

Dodávatelia musia prijať príslušné opatrenia, aby zaistili, že v ich mieste výroby ani u subdodávateľov 
sa nevyužíva detská práca. Dodávatelia musia spravovať oficiálnu dokumentáciu pre každého 
pracovníka, ktorá potvrdzuje jeho dátum narodenia.  

Dodávatelia zamestnávajúci mladistvých pracovníkov, ktorí sú starší ako príslušný zákonný minimálny 
vek pre zamestnanie, no ešte nemajú 18 rokov, musia dodržiavať všetky zákony a nariadenia platné 
pre takéto osoby. Mladiství pracovníci nesmú vykonávať prácu, ktorá môže byť riziková, zasahuje do 
vzdelania dieťaťa alebo škodí jeho zdraviu či fyzickému, mentálnemu, duševnému, morálnemu alebo 
sociálnemu vývoju. 

4. Nútená práca 

Neuznávame žiadne formy nútenej a nedobrovoľnej práce ani využívanie práce väzňov či ilegálnej 
práce. Zahŕňa to aj všetky nedobrovoľné dohody. Nikto nesmie byť držaný v práci proti vlastnej vôli, a 
to akúkoľvek dlhú dobu. Dodávateľ musí pracovníkom umožniť opustenie priestorov závodu na konci 
zmeny a nesmie im zadržať identifikačné karty ani vyžadovať zálohy. 

5. Sloboda združovania a právo na kolektívne vyjednávanie  

Dodávateľ nesmie porušiť práva pracovníkov na vytváranie a vstúpenie do odborov alebo iných 
združení podľa ich vlastného rozhodnutia a právo na kolektívne vyjednávanie. 

Dodávateľ zakazuje diskrimináciu, penalizáciu, zastrašovanie a obťažovanie zástupcov pracovníkov a 
zamestnancov v súvislosti s účasťou na legálnych a pokojných odborových aktivitách. 

Ak v oblasti prevádzky nie sú povolené odbory alebo ak sú povolené iba štátne organizácie, dodávateľ 
musí podporiť alternatívne opatrenia, ktoré zamestnancom umožnia slobodne sa schádzať a 
diskutovať o pracovných záležitostiach, a fórum na prednesenie pracovných problémov vedeniu, a nie 
im brániť. 

6. Zákaz diskriminácie 

Dodávateľ sa počas prijímania do zamestnania a jeho trvania nesmie zapojiť do diskriminácie ani 
podporovať diskrimináciu zamestnancov na základe rasy, pohlavia, veku, politických názorov, 
náboženstva, etnického alebo národnostného pôvodu, presvedčenia, rodinného stavu či rodičovstva, 
zdravotného stavu, sexuálnej orientácie, ochorenia alebo postihnutia, členstva v zväzoch pracovníkov 
vrátane odborov a akýchkoľvek iných osobných charakteristík. Najímanie, mzdy, výhody, školenie, 
povýšenie, disciplinárne postihy, výpoveď, odchod na dôchodok a všetky ostatné rozhodnutia 
súvisiace so zamestnaním sa musia zakladať na relevantných a objektívnych kritériách. 
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OCHRANA ZDRAVIA A BEZPEČNOSŤ  

7. Prevencia a ochrana na pracovisku 

Dodávatelia musia zamestnancom zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovisko v súlade s platnými 
zákonmi a nariadeniami. Pracovníci nesmú byť vystavení škodlivým procesom, chemikáliám, látkam a 
technikám. 

Ak je vystavenie nevyhnutné, všetci vystavení pracovníci musia mať potrebné ochranné vybavenie. 
Vhodná pracovná ochrana a bezpečnostné vybavenie pre všetkých zamestnancov musí byť pre 
pracovníkov v škodlivých alebo potenciálne rizikových pracovných oblastiach dostupné, udržiavané, 
používané a poskytované bezplatne. Stavebné konštrukcie, všetky stroje a ďalšie vybavenie musí byť 
bezpečné pri používaní a vybavené  

potrebnými bezpečnostnými zariadeniami, aby sa predišlo úrazom. Pracovisko sa musí pravidelne 
udržiavať, aby boli pracovníci chránení pred rizikami spojenými s prácou a mali zaistené dobré 
pracovné podmienky.  

Dodávateľ musí všetkým pracovníkom zabezpečiť čistú pitnú vodu zadarmo, a tiež dostatočné 
množstvo čistých a hygienických toaliet s umyvárňami pre mužov a ženy. 

Všetci noví alebo preradení zamestnanci a vedenie musia prejsť pravidelným a zaznamenaným 
školením o ochrane zdravia a bezpečnosti. Dodávatelia musia zabezpečiť základné protipožiarne 
školenie a protipožiarne vybavenie na pracovisku. Hasiace prístroje musia byť riadne označené a 
plné. Núdzové východy musia byť jasne označené a voľné.  

Dodávatelia musia tiež zabezpečiť dostupné materiály základnej prvej pomoci a školený personál na 
pracovisku.  

8. Manipulácia s chemikáliami 

Dodávatelia musia prijať opatrenia na zaistenie bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie 
chemikálií a nebezpečných látok bezpečným spôsobom a zaistiť adekvátne školenie. Nádoby s 
chemikáliami musia byť riadne označené a bezpečne skladované. Zoznam všetkých chemikálií s 
platnou kartou bezpečnostných údajov používaných pri výrobe musí byť na pracovisku k dispozícii v 
miestnom jazyku. 

9. Ubytovacie zariadenia  

Ubytovacie zariadenia, napríklad ubytovne zabezpečované dodávateľom, musia byť bezpečné a 
hygienické a spĺňať základné potreby pracovníkov, či už ide o konštrukciu budovy, priestor, teplotu, 
osvetlenie, vetranie, varenie, vodu, sociálne zariadenia, súkromie alebo dostupnosť. 

 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

10. Životné prostredie – všeobecne 

Dodávatelia musia neustále pracovať na zlepšovaní environmentálneho správania pri všetkých 
operáciách a v životnom cykle produktov. Zahŕňa to uvedomovanie si a sledovanie závažných 
environmentálnych aspektov a vplyvov, okrem iného aj: 
− Problematiky produktov, t. j. dizajn, balenie, preprava, použitie a recyklácia/likvidácia 
− Využitia vzácnych prírodných zdrojov, energie a vody 
− Emisií alebo kontaminácie vzduchu, vody a pôdy 
− Manipulácie s nebezpečným a nie nebezpečným odpadom 
− Manipulácie s nebezpečnými látkami 
− Hluku, zápachu a emisie prachu  
 
Dodávateľ musí zabezpečiť a demonštrovať neustále zlepšovanie environmentálnych opatrení 
aktívnym prístupom a zodpovedným manažmentom. 
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Dodávateľ musí zaistiť, aby všetky chemikálie a nebezpečné látky použité pri výrobe produktov Jula 
boli v súlade s nariadeniami Jula. Dodávateľ musí uplatniť substitučný princíp a neustále pracovať na 
náhrade nebezpečných látok tými menej nebezpečnými.  
 
Dodávatelia musia byť aj naďalej dobre informovaní o environmentálnych nariadeniach a dodržiavať 
ich v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, smernicami a priemyselnými štandardmi.  

11. Odpad 

Všetok odpad a najmä nebezpečný odpad sa musí skladovať, spracovať a zlikvidovať v súlade s 
miestnym zákonom a zodpovedným spôsobom, ktorý zabraňuje kontaminácii vzduchu, pôdy a vody, 
zamedzuje riziku vznietenia a zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov. 

 
12. Odpadová voda 

Dodávatelia musia podniknúť kroky na zabránenie znečisteniu vody, a to zamedzením a redukovaním 
vypustenia odpadovej vody.  
 

S odpadovou vodou na pracovisku musí dodávateľ zaobchádzať správne alebo ju vypustiť do 
schváleného externého zariadenia na úpravu odpadovej vody, aby tak minimalizoval dopad na vodné 
prostredie. 

ZAOBCHÁDZANIE SO ZVIERATAMI 

Dodávatelia musia so zvieratami zaobchádzať podľa vnútroštátnych predpisov a medzinárodne 
uznávaných postupov. Všetky zvieratá, ktoré vlastnia alebo majú v starostlivosti ľudia, musia mať 
podmienky vyhovujúce pre fyziologické a behaviorálne potreby daného druhu.  

Zviera sa má dobre, ak je v dobrej kondícii, zdravé a netrpí. Ochrana zvierat zahŕňa prevenciu 
zbytočného utrpenia, zaistenie dobrej kvality života alebo humánnej smrti. 

 

ŽIADNA KORUPCIA 

Dodávatelia sa nesmú zapojiť do žiadnej formy korupcie vrátane úplatkárstva, ilegálnych provízií, 
podvodu a vydierania. Dodávatelia nesmú podniknúť žiadne kroky, ktorými by porušili protikorupčný 
zákon alebo predpis alebo naviedli na jeho porušenie spoločnosť Jula. 

ZAVEDENIE A MONITOROVANIE 

 
Dodávatelia musia s týmito zásadami správania oboznámiť všetkých pracovníkov a subdodávateľov 
zapojených do výrobných procesov produktov Jula. Dodávateľ zdokumentoval zvyčajné postupy 
ohlasovania problémov a podávania sťažností pre záležitosti spojené so Zásadami správania Jula 
napr. diskrimináciu, obťažovanie alebo zlé zaobchádzanie. Pracovníci sa oboznámili s týmito postupmi 
na podávanie sťažností. 

Všetci dodávatelia musia spoločnosť Jula, na jej žiadosť, informovať o adrese závodu, ktorý vyrába jej 
objednávky. 

Dodávatelia musia spoločnosti Jula a jej zástupcom povoliť vykonanie inšpekcií. Tie môžu byť 
ohlásené alebo neohlásené, kedykoľvek a na všetkých miestach výroby vrátane závodov 
subdodávateľov, kde sa vyrábajú produkty Jula, s cieľom zaistiť dodržiavanie Zásad správania Jula. 
Spoločnosť Jula alebo tretia strana zastupujúca spoločnosť Jula musí mať voľný prístup k všetkým 
relevantným záznamom, dokumentom a oblastiam výroby. 
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Zásady správania Jula  

– skrátená verzia 

 

 

Obťažovanie, zlé zaobchádzanie a disciplinárne konania (spravodlivé zaobchádzanie) 

Dodávatelia musia ku každému pracovníkovi pristupovať s dôstojnosťou a rešpektom a nesmú používať telesné 
tresty, zastrašovanie, násilie ani iné formy fyzického, sexuálneho, psychologického alebo slovného obťažovania. 

Vypláca sa životné minimum 

Zamestnanci dostávajú minimálne zákonom stanovenú minimálnu mzdu a všetkým zamestnancom musia byť 
uhradené všetky nadčasové hodiny odpracované podľa zákonných požiadaviek. 

Pracovná doba nie je prehnaná 

Maximálny prípustný počet odpracovaných hodín za týždeň zvyčajne nesmie presiahnuť 48 hodín a maximálny 
prípustný počet nadčasových hodín za týždeň nesmie prekročiť 12 hodín. Zamestnanci majú každých sedem dní 
nárok na minimálne jeden deň voľna.   

Zákaz využívania detskej práce 

Nesmú sa zamestnávať osoby mladšie ako 15 rokov 

„Dieťa“ sa definuje ako osoba mladšia ako 15 rokov alebo mladšia ako zákonný vek na zamestnanie, ak je tento 
vek viac ako 15 rokov. Mladiství pracovníci mladší ako 18 rokov nesmú vykonávať prácu, ktorá môže byť 
nebezpečná. 

Zamestnanie je slobodná voľba 

Neuznávame žiadne formy nútenej a nedobrovoľnej práce. Dodávateľ musí pracovníkom umožniť opustenie 
priestorov závodu na konci zmeny a nesmie im zadržať identifikačné karty ani vyžadovať zálohy. 

Sloboda združovania a právo na kolektívne vyjednávanie 

Dodávateľ musí podporovať alternatívne opatrenia, ktoré zamestnancom umožnia slobodne sa schádzať a 
diskutovať o pracovných záležitostiach, a fórum na prednesenie pracovných problémov vedeniu, a nie im brániť. 

Nedochádza k žiadnej diskriminácii 

Pri najímaní, kompenzáciách, dostupnosti školení, povýšení, výpovedi a odchode do dôchodku nedochádza k 
žiadnej diskriminácii na základe rasy, kasty, národnostného pôvodu, náboženstva, veku, postihnutia, pohlavia, 
rodičovstva, sexuálnej orientácie, členstva v odboroch alebo politických názorov. 

Pracovné podmienky sú bezpečné a hygienické 

Pracovníci nesmú byť vystavení škodlivým procesom, chemikáliám, látkam a technikám. Primeraná pracovná 
ochrana a bezpečnostné vybavenie pre pracovníkov je dostupné pre pracovníkov v škodlivých alebo potenciálne 
rizikových pracovných oblastiach. 

 

Celé znenie nájdete na adrese www.julasupplier.com/Code-of-conduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTUJTE SPOLOČNOSŤ JULA 

Ak dodávatelia porušujú niektorý bod z týchto zásad správania, 
chceme o tom vedieť.  

Upozornite nás, prosím, na tieto problémy na telefónnom čísle 
+86 (0)21 – 5465 1608 alebo vyplnením formulára na adrese 
www.julasupplier.com/report-issue. Môžete písať vo svojom 
miestom jazyku. Všetky získané informácie budú prísne dôverné 
a vaša identita bude chránená. 

TIETO ZÁSADY MUSIA BYŤ DOSTUPNÉ NA VIDITEĽNOM MIESTE V 

MIESTNOM JAZYKU PRACOVNÍKOV A V SPOLOČNÝCH 

PRIESTOROCH VO VŠETKÝCH ZARIADENIACH, KTORÉ 

VYRÁBAJÚ PRODUKTY PRIAMO PRE SPOLOČNOSŤ JULA. 

 

http://www.julasupplier.com/Code-of-conduct
http://www.julasupplier.com/report-issue
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