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Etický kodex společnosti Jula AB 

Vizí společnosti Jula AB je usnadnit život všem kutilům i profesionálům na celém světě. Toho se 
snažíme dosáhnout nabídkou domácích potřeb za nízkou cenu.  
 
Uvědomujeme si, že naše podnikání má dopad na životy lidí a životní prostředí, jak lokálně, tak 
globálně. Při naplňování své vize jsme si vědomi, že máme větší zodpovědnost než pouze za své 
výrobky. Pevně věříme v úzkou spolupráci s našimi dodavateli, což zahrnuje i převzetí jasné 
společenské zodpovědnosti i zodpovědnosti za životní prostředí v rámci celého našeho 
dodavatelského řetězce. To je předpokladem vysoké kvality, udržitelného využívání zdrojů a nízké 
ceny.  

 
Znalost, důvěra a neustálý rozvoj představují společně s dodavateli, kteří sdílejí naše hodnoty 
a ambice, základ trvalého růstu.  
 
Účelem Etického kodexu společnosti Jula je nastavení všeobecných zásad a standardů a stanovení 
našich požadavků na společnost Jula a naše dodavatele. Společnost Jula přijala následující zásady 
a od našich dodavatelů očekáváme, že budou tyto závazky také dodržovat: 

- etické a zodpovědné chování ve všech oblastech našeho podnikání, 
- respektování práv všech jednotlivců, 
- respektování životního prostředí. 

Etický kodex společnosti Jula platí pro všechny dodavatele a jejich subdodavatele, kteří se podílí na 
výrobě nebo dodávání výrobků či poskytování služeb společnosti Jula. Dodavatelé mají povinnost 
informovat své zaměstnance a členy dodavatelského řetězce o Etickém kodexu společnosti Jula 
a zajistit implementaci a dodržování těchto zásad. 
 
Zkrácená verze tohoto Etického kodexu, str. 5, musí být viditelně zveřejněna ve sdíleném jazyce 
pracovníků ve společných prostorech všech závodů, které vyrábí výrobky přímo pro společnost Jula. 
 
Tyto požadavky jsou v souladu s iniciativou OSN „Global Compact“, která vychází z Všeobecné 
deklarace lidských práv OSN (1948), Deklarace MOP o základních principech a právech v práci 
(1998), Deklarace Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro (1992) a Úmluvy 
OSN proti korupci (2000). 
 

PRÁVNÍ POŽADAVKY 

Kromě plnění požadavků tohoto kodexu musí dodavatelé dodržovat všechny státní zákony a předpisy 
i další platné normy (např. správné výrobní postupy, jiné etické kodexy) a jakékoli další příslušné 
zákonné požadavky – podle toho, které požadavky jsou přísnější.  

 

LIDSKÁ PRÁVA A PRÁCE 

1. Spravedlivé zacházení 

Dodavatelé musí jednat s každým pracovníkem důstojně a s respektem a nesmí používat tělesné 
tresty, vyhrožování, násilí ani jiné formy fyzického, sexuálního, psychického nebo slovního 
obtěžování. 

2. Pracovní doba a mzdy 

Maximální povolená týdenní pracovní doba je stanovena právními předpisy daného státu, ale nesmí 
pravidelně přesahovat 48 hodin a maximální povolený počet přesčasových hodin za týden nesmí 
překročit 12 hodin. Práce přesčas musí být vždy dobrovolná. Zaměstnanci mají nárok na alespoň 
jeden den volna v každém sedmidenním období.   

Všichni zaměstnanci mají nárok na písemnou smlouvu o zaměstnání.  

 

http://www.ilo.org/declaration/


 
 

Jula AB, Box 363 SE-532 24 Skara ŠVÉDSKO, telefon sídla společnosti: +46 511-246 00 Etický kodex 2017 CS 

www.jula.com  Strana 2 z 5 

 

Zaměstnancům musí být vyplácena alespoň příslušná zákonná minimální mzda a všichni zaměstnanci 
musí být odměněni za všechny odpracované přesčasové hodiny v souladu se zákonnými požadavky. 
Kusová práce nesmí být zproštěna práva na náhradu za přesčasy. 

Mzdy musí být všem pracovníkům vypláceny pravidelně a včas. Mzdy se musí vyplácet alespoň 
jednou za měsíc. Dodavatel nesmí zadržovat mzdu žádného zaměstnance. 

Dodavatel musí vést přesné a úplné záznamy o docházce a výplatní listiny dokumentující pracovní 
dobu a vyplácení mezd pro každého zaměstnance včetně dočasných pracovníků a pracovníků 
placených na základě kusové sazby.  

3. Dětská práce a mladí pracovníci 

Dodavatelé nesmí využívat dětskou práci. Nesmí být zaměstnána žádná osoba mladší 15 let (nebo 
14 let, pokud to dovolují místní právní předpisy) nebo mladší než zákonný věk pro zaměstnání, pokud 
je tento věk vyšší než 15 let. 

Dodavatelé musí přijmout příslušná opatření, aby zajistili, že nebude v jejich výrobních prostorech ani 
u jejich subdodavatelů nebude využívána dětská práce. Dodavatelé musí vést o každém pracovníkovi 
oficiální dokumentaci, v níž je ověřeno datum narození pracovníka.  

Dodavatelé zaměstnávající mladé pracovníky, kteří jsou starší než platný zákonný minimální věk pro 
zaměstnání, ale jsou mladší než 18 let, musí dodržovat všechny zákony a předpisy vztahující se na 
takové osoby. Mladí pracovníci nesmějí vykonávat práci, která by mohla být nebezpečná, narušovat 
výchovu dítěte, být škodlivá pro zdraví dítěte nebo jeho tělesný, duševní, duchovní, morální či 
společenský vývoj. 

4. Nucená práce 

Nejsou povoleny žádné formy nucené práce či práce sloužící k umoření dluhu ani použití vězeňské 
nebo nelegální práce. To zahrnuje všechny formy povinných dohod. Žádná osoba nesmí být na žádné 
časové období zadržována v práci proti své vůli. Dodavatel musí umožnit pracovníkům opuštění 
prostoru výrobního závodu po ukončení jejich pracovní směny a dodavatel nesmí zadržovat průkazy 
totožnosti ani požadovat zálohy. 

5. Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání  

Dodavatel nesmí zasahovat do práv pracovníků na tvorbu odborů či jiných asociací a vstupu do nich 
dle vlastního rozhodnutí ani do práv na kolektivní vyjednávání. 

Dodavatel zakazuje diskriminaci, sankce, hrozby nebo obtěžování zástupců pracovníků nebo 
zaměstnanců za účast na zákonných a pokojných činnostech odborové organizace. 

Pokud odborové organizace nejsou v oblasti provozu povoleny nebo jsou povoleny pouze státem 
oprávněné organizace, musí dodavatel usnadnit alternativní opatření, která zaměstnancům umožní 
nezávislé shromažďování za účelem projednávání pracovních záležitostí a fórum pro prezentaci 
pracovních problémů vedení závodu. Dodavatel nesmí těmto alternativním opatřením bránit. 

6. Nediskriminace 

Dodavatel se nesmí během přijímání a zaměstnání podílet na diskriminaci na základě rasy, pohlaví, 
věku, politického smýšlení, náboženského vyznání, etnického a národnostního původu, přesvědčení, 
rodinného stavu nebo stavu týkajícího se mateřství, zdraví, sexuální orientace, nemoci nebo postižení, 
členství v zaměstnaneckých organizacích včetně odborů nebo jakýchkoli jiných osobních 
charakteristik ani takovou formu diskriminace podporovat. Přijímání pracovníků, mzdy, 
zaměstnanecké výhody, školení, povýšení, kázeňské postihy, ukončení pracovního poměru, odchod 
do důchodu nebo jakákoli jiná rozhodnutí týkající se zaměstnání musí vycházet z příslušných 
a objektivních kritérií. 
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ZDRAVÍ A BEZPEČNOST  

7. Prevence a ochrana zdraví na pracovišti 

Dodavatelé musí zaměstnancům poskytnout bezpečné a zdravé pracoviště v souladu s platnými 
zákony a předpisy. Pracovníci nesmí být vystaveni škodlivým procesům, chemikáliím, látkám ani 
technikám. 

Pokud se takovému vystavení nelze vyhnout, všem vystaveným pracovníkům musí být poskytnuty 
nezbytné ochranné prostředky. Pro pracovníky pracující ve škodlivých nebo potenciálně rizikových 
pracovních prostředích se musí zpřístupnit, udržovat, používat a bezplatně poskytovat vhodné 
pracovní ochranné a bezpečnostní prostředky. Stavební konstrukce, veškerá strojní i další zařízení 
musí umožňovat bezpečné použití a musí být vybaveny nezbytnými bezpečnostními zařízeními, aby 
se zabránilo zranění. Pracoviště se musí preventivně udržovat, aby se zabránilo rizikům pro 
pracovníky spojeným s prací a byly zajištěny dobré pracovní podmínky.  

Dodavatel musí všem pracovníkům poskytnout bezplatně čistou pitnou vodu a muži i ženy by měli mít 
k dispozici dostatečný počet čistých a hygienických toalet s umývárnami. 

Všem novým nebo nově přiděleným pracovníkům a členům vedení musí být zajištěno pravidelné 
a školení v oblasti zdraví a bezpečnosti, o jehož absolvování musí být proveden záznam. Dodavatelé 
musí poskytnout základní školení o požární bezpečnosti a protipožární zařízení na pracovišti. Hasicí 
přístroje musí být správně označené a kompletně naplněné. Požární východy musí být jasně 
označené a nesmí být zablokované.  

Dodavatelé musí na pracovišti poskytnout také snadno dostupné základní materiály první pomoci 
a vyškolené zaměstnance.  

8. Manipulace s chemikáliemi 

Dodavatelé musí přijmout opatření k zajištění bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemikálií 
a nebezpečných látek bezpečným způsobem a poskytnout odpovídající školení. Nádoby na 
chemikálie musí být řádně označené a bezpečně skladované. Na pracovišti musí být v místním jazyce 
k dispozici seznam všech chemikálií s platným bezpečnostním listem (SDS) použitých při výrobě. 

9. Obytné budovy  

Obytné budovy, např. ubytovny poskytované dodavatelem, musí být bezpečné a hygienické a musí 
splňovat základní potřeby pracovníků s ohledem na konstrukci budovy, prostor, teplotu, osvětlení, 
větrání, vaření, vodu, sociální zařízení, soukromí a cenovou dostupnost. 

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

10. Životní prostředí – obecné informace 

Dodavatelé musí neustále pracovat na zlepšování vlivu na životní prostředí při všech činnostech 
a v rámci životního cyklu výrobku. To zahrnuje mít přehled a monitorování významných aspektů 
a dopadů na životní prostředí, mimo jiné následující: 
− Problémy související s výrobkem, tj. návrh, balení, přeprava, použití a recyklace/likvidace 
− Využití vzácných přírodních zdrojů, energie a vody 
− Emise vypouštěné do vzduchu, vody a půdy nebo jejich znečištění 
− Manipulace s nebezpečnými i bezpečnými odpady 
− Manipulace s nebezpečnými látkami 
− Hluk, pachy a emise prachu  
 
Dodavatel musí aktivním přístupem a zodpovědným řízením zajistit a prokazovat neustálé zlepšování 
v oblasti životního prostředí. 
 
Dodavatel musí zajistit, aby všechny chemikálie a nebezpečné látky používané při výrobě výrobků 
Jula byly v souladu s požadavky společnosti Jula. Dodavatel musí uplatňovat princip náhrady 
a neustále pracovat na nahrazování nebezpečných látek méně nebezpečnými látkami.  
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Dodavatelé musí být dobře informováni o požadavcích vyplývajících ze státní legislativy, správních 
předpisů a průmyslových norem, které se týkají životního prostředí, a dodržovat je.  

11. Odpad 

Skladování, manipulace a zacházení s veškerým odpadem a zejména s nebezpečným odpadem musí 
probíhat v souladu s místními zákony a zodpovědným způsobem, který zabraňuje znečištění vzduchu, 
půdy a vody, předchází rizikům vznícení a zajišťuje zdraví a bezpečnost pracovníků. 

 
12. Odpadní voda 

Dodavatelé musí přijmout opatření k zamezení znečištění vody tím, že zabrání a omezí vypouštění 
odpadních vod.  

Dodavatel musí odpadní vodu na místě řádně upravit nebo vypustit do autorizovaného externího 
zařízení na úpravu odpadních vod, aby se minimalizoval dopad na vodní prostředí. 

ZACHÁZENÍ SE ZVÍŘATY 

Dodavatelé musí zacházet se zvířaty v souladu s platnými právními předpisy daného státu 
a mezinárodně uznávanými metodami. Všechna zvířata ve vlastnictví nebo držbě lidí musí být 
chována v podmínkách odpovídajících fyziologickým a behaviorálním potřebám daných druhů.  

Životní podmínky zvířete lze označit za dobré, pokud je jedinec v kondici, je zdravý a netrpí. Ochrana 
zvířat zahrnuje prevenci zbytečného utrpení a zajištění dobré kvality života nebo humánní smrti. 

 

BOJ PROTI KORUPCI 

Dodavatelé se nesmějí zapojit do žádné formy korupce včetně úplatkářství, podvodů nebo vydírání. 
Dodavatelé nesmějí podnikat žádné činnosti, které by porušily jakékoli platné předpisy či nařízení proti 
úplatkářství nebo které by přiměly společnost Jula k jejich porušení. 

IMPLEMENTACE A MONITOROVÁNÍ 

 
Dodavatelé předají tento Etický kodex všem pracovníkům a subdodavatelům zapojeným do výrobních 
procesů výrobků společnosti Jula. Dodavatel zdokumentoval běžné postupy, jak upozornit na 
problémy a stížnosti týkající se problémů souvisejících s Etickým kodexem společnosti Jula, např. na 
diskriminaci, obtěžování nebo zneužívání. Tyto běžné postupy jsou pracovníkům dobře známy. 

Všichni dodavatelé musí společnost Jula na její žádost informovat o adrese výrobního závodu, kde se 
vyrábí součásti jednotlivých objednávek. 

Dodavatelé musí umožnit společnosti Jula a jejím zástupcům provádění kontrol. Tyto kontroly lze 
kdykoli provádět ohlášeně nebo neohlášeně na všech výrobních místech včetně subdodavatelů, kde 
jsou produkty společnosti Jula vyráběny, aby se zajistilo dodržování Etického kodexu společnosti Jula. 
Společnost Jula nebo jakákoli třetí strana zastupující společnost Jula musí mít volný přístup ke všem 
příslušným záznamům, dokumentům a výrobním oblastem. 
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Etický kodex společnosti Jula  

– zkrácená verze 

 

Obtěžování, zneužívání a disciplinární řízení (spravedlivé zacházení) 

Dodavatelé musí jednat s každým pracovníkem důstojně a s respektem a nesmí používat tělesné tresty, 
vyhrožování, násilí ani jiné formy fyzického, sexuálního, psychického nebo slovního obtěžování. 

Je vyplácena důstojná mzda 

Zaměstnancům musí být vyplácena alespoň příslušná zákonná minimální mzda a všichni zaměstnanci musí být 
odměněni za všechny odpracované přesčasové hodiny v souladu se zákonnými požadavky. 

Pracovní doba není nepřiměřeně dlouhá 

Maximální povolená pracovní doba nesmí pravidelně přesahovat 48 hodin a maximální povolený počet 
přesčasových hodin za týden nesmí překročit 12 hodin. Zaměstnanci mají nárok na alespoň jeden den volna 
v každém sedmidenním období.   

Nesmí se využívat dětská práce 

Nesmí být zaměstnána žádná osoba mladší 15 let. 

Za „dítě“ se považuje jakákoli osoba mladší 15 let nebo mladší než zákonný věk pro zaměstnání, pokud je tento 
věk vyšší než 15 let. Mladí pracovníci, kteří ještě nedosáhli 18 let, nesmí provádět práci, jež bude s největší 
pravděpodobností nebezpečná. 

Zaměstnání je svobodnou volbou 

Nejsou povoleny žádné formy nucené práce nebo práce sloužící k umoření dluhu. Dodavatel musí umožnit 
pracovníkům opuštění prostoru výrobního závodu po ukončení jejich pracovní směny a dodavatel nesmí 
zadržovat průkazy totožnosti ani požadovat zálohy. 

Svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání 

Dodavatel musí umožnit zavedení alternativní opatření, která zaměstnancům umožní nezávislé shromažďování 
za účelem projednávání pracovních záležitostí a fórum pro prezentaci pracovních problémů vedení závodu. 
Dodavatel nesmí těmto alternativním opatřením bránit. 

Nedochází k žádné diskriminaci 

V rámci přijímání, odměňování, přístupu ke školení, povýšení, ukončení pracovního poměru nebo odchodu do 
důchodu nesmí docházet k diskriminaci na základě rasy, kasty, národnostního původu, náboženského vyznání, 
věku, postižení, pohlaví, rodinného stavu, sexuální orientace, členství v odborech nebo politické příslušnosti. 

Pracovní podmínky jsou bezpečné a hygienické 

Pracovníci nesmí být vystaveni škodlivým procesům, chemikáliím, látkám ani technikám. Pracovníkům pracujícím 
ve škodlivých nebo potenciálně rizikových pracovních prostředích musí být poskytnuty vhodné pracovní ochranné 
a bezpečnostní prostředky. 

 

Kompletní verzi najdete na stránce www.julasupplier.com/Code-of-conduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTUJTE SPOLEČNOST JULA 

Pokud dodavatelé porušují jakoukoli část tohoto Etického 
kodexu, chceme o tom vědět.  

Informujte nás o těchto problémech – kontaktujte nás vyplněním 
formuláře na stránce www.julasupplier.com/report-issue nebo 
telefonicky. Můžete psát ve svém rodném jazyce. Všechny 
informace, které obdržíme, budou přísně důvěrné a vaše 
totožnost bude chráněna. 

TENTO ETICKÝ KODEX MUSÍ BÝT VIDITELNĚ ZVEŘEJNĚN 

V JAZYCE PRACOVNÍKŮ VE SPOLEČNÝCH PROSTORECH VŠECH 

ZÁVODŮ, KTERÉ VYRÁBÍ VÝROBKY PŘÍMO PRO SPOLEČNOST 

JULA. 

 

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

