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ÚČEL
Tento kodex jednání pro obchodní partnery (dále jen “Kodex”) popisuje 

vizi odpovědného obchodního chování a stanovuje obchodní principy, 

které jsou všichni obchodní partneři Volvo Cars povinni dodržovat po 

dobu trvání obchodního vztahu s Volvo Cars.

Výraz “obchodní partneři” zahrnuje všechny osoby a subjekty (včetně 

jejich členů statutárních orgánů, managementu a zaměstnanců), s nimiž 

Volvo Cars spolupracuje, včetně (nikoli však výlučně) subjektů, které 

Volvo Cars dodávají zboží nebo služby, dealerů, kteří prodávají produkty 

nebo služby Volvo Cars, a zástupců jednajících za Volvo Cars. 
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Volvo Cars1 proto očekává, že její obchodní partneři 
přijmou stejný závazek etického jednání. Při uzavření 
obchodního vztahu s Volvo Cars a po dobu trvání tohoto 
obchodního vztahu jsou obchodní partneři povinni: 
- vykonávat podnikatelskou činnost v souladu s

platnými právními předpisy (což vyžaduje, aby
obchodní partneři udržovali o těchto právních
předpisech povědomí) a v souladu s principy
stanovenými v tomto Kodexu; a

- zajistit, aby jejich zaměstnanci a subdodavatelé 
byli o příslušných právních předpisech a principech 
stanovených v tomto Kodexu náležitě informováni
a aby je dodržovali; očekáváme zejména,
že obchodní partneři budou jednat při výběru
subdodavatelů, kteří jim budou poskytovat služby
v souvislosti s obchodním vztahem s Volvo Cars, s
náležitou pečlivostí a zajistí, aby tito subdodavatelé
byli o principech stanovených v tomto Kodexu
(nebo o ekvivalentních principech) náležitě
informováni a aby jednali v souladu s těmito
principy.

Tento Kodex stanovuje požadavky Volvo Cars na 
obchodní partnery v oblasti ochrany pracovních 
podmínek a lidských práv, ochrany životního prostředí 
a etického podnikání (včetně nulové tolerance k 
úplatkářství a korupci). Mohou nastat situace, kdy 
se principy stanovené v tomto Kodexu budou lišit od 

národních právních předpisů či zvyklostí určité země. 
Pokud takový případ nastane a příslušné národní právní 
předpisy či zvyklosti stanovují přísnější normy, než 
jsou stanoveny v tomto Kodexu, budou mít příslušné 
národní právní předpisy či zvyklosti vždy přednost. 
Pokud však tento Kodex stanovuje přísnější normy, 
bude mít přednost tento Kodex, ledaže by v důsledku 
toho mohlo dojít k protiprávnímu jednání.

Tento Kodex obsahuje požadavky, které jsou založeny 
na mezinárodně uznávaných zásadách, které Volvo 
Cars důsledně podporuje, např.:
– mezinárodně uznávané úmluvy o lidských právech,

zejména Mezinárodní listina lidských práv, osm
základních úmluv Mezinárodní organizace práce
a článek 32 Úmluvy OSN o právech dítěte
a Obecné zásady OSN v oblasti podnikání
a lidských práv;

- Úmluva OECD o boji proti podplácení zahraničních
veřejných činitelů v mezinárodních obchodních
transakcích a Směrnice OECD pro nadnárodní
podniky.

Navíc, Volvo Cars podporuje iniciativu OSN Global 

Compact, která je strategickou rámcovou iniciativou 
pro společnosti, které usilují o dodržování deseti 
obecně přijímaných principů v oblasti lidských práv, 
práce, životního prostředí a protikorupčních opatření. 

PRINCIPY
Volvo Cars klade důraz na odpovědné podnikání a jejím cílem je 

prokázat prosazování etického jednání, zodpovědného podnikání a 

důvěry prostřednictvím jejího hodnotového řetězce. 

1 “Volvo Cars” znamená Volvo Car AB a její dceřiné společnosti 
(tzn. všechny osoby a subjekty přímo či nepřímo ovládané Volvo 
Car AB, přičemž ovládání může být vykonáváno prostřednictvím 
osob jmenovaných do orgánů společnosti, vlastnictvím obchodního 
podílu či jinak).

2 Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 29, 87, 98, 100, 105, 
111, 138 a 182. 
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POŽADAVKY VOLVO CARS
NA OBCHODNÍ PARTNERY

Obchodní partneři jsou povinni splňovat po dobu trvání obchodního vztahu s 

Volvo Cars veškeré níže uvedené požadavky, přičemž očekáváme profesionální a 

systematické řízení dodržování těchto požadavků. 

99



101010



101010

- zajistí svým zaměstnancům pracovní podmínky,
které jsou v souladu s mezinárodními pracovními
standardy, zejména s osmi základními úmluvami
Mezinárodní organizace práce; a

- budou respektovat a prosazovat mezinárodně 
uznávané zásady v oblasti lidských práv, včetně práv dětí.

Volvo Cars podporuje požadavky Mezinárodní 
organizace práce (“MOP”) a očekává, že i její 
obchodní partneři budou požadavky MOP dodržovat a 
respektovat.

Dětská práce 

Obchodní partneři jsou povinni zabránit veškerým 
formám dětské práce. Za žádných okolností nesmí být 
zaměstnanecký poměr nabídnut osobě mladší 15 let 
(nebo 14 let tam, kde zákony tuto hranici umožňují) 
nebo osobě mladší, než je minimální věková hranice v 
dané zemi, je-li vyšší než 15 let. 

Nucená práce 

S Volvo Cars a s jejími produkty a službami nesmí být 
spjata žádná forma nucené práce. Proto naši obchodní 
partneři nesmí využívat žádné z forem nucené práce. 
Tento zákaz zahrnuje dluhové otroctví, obchod s lidmi a 
další formy soudobého otrokářství. 

Podmínky zaměstnání

Naši obchodní partneři musí zajistit, aby pracovní 
podmínky jejich zaměstnanců byly v souladu se 
všemi příslušnými právními požadavky. Dále, každý 
zaměstnanec by měl dále mít právo obdržet písemné 
informace ohledně podmínek svého pracovního 
poměru v jazyce, kterému snadno porozumí. 

Mzdy a benefity 

Naši obchodní partneři jsou povinni vyplácet svým 
zaměstnancům mzdy a benefity, které splňují nebo 
překračují minimální zákonné normy, normy stanovené 
v kolektivní smlouvě nebo příslušné normy převládající 
v daném odvětví, podle toho, které z těchto norem jsou 
vyšší. 

Srážky jsou povoleny pouze v souladu s příslušnými 
právními předpisy, nařízeními a kolektivní smlouvou. 
Srážky ze mzdy jako disciplinární opatření nejsou 

přípustné. Informace o mzdách a benefitech musí být 
všem zaměstnancům poskytnuty v jazyce, kterému 
rozumí, včas a v souladu s příslušnými předpisy. 

Volvo Cars doporučuje svým obchodním partnerům, 
aby svým zaměstnancům poskytli odměnu, která 
dostatečně pokryje základní potřeby a umožní 
důstojnou životní úroveň. Obchodním partnerům 
se rovněž doporučuje, aby systematicky usilovali o 
zajištění spravedlivých mezd.

Pracovní doba

Obchodní partneři jsou povinni dodržovat příslušné 
požadavky právních předpisů týkající se pracovní doby 
(včetně případné práce přesčas a náhrady mzdy za 
práci přesčas) a pravidel pro poskytování přestávek. 

Svoboda sdružování a kolektivní vyjednávání

Obchodní partneři jsou povinni respektovat práva 
svých zaměstnanců vytvářet v souladu se zákonem 
sdružení zabývající se vztahy mezi zaměstnavateli 
a zaměstnanci a kolektivním vyjednáváním, je-li to 
zákonem umožněno. Obchodní partneři jsou rovněž 
povinni zajistit, že zaměstnanci budou mít příležitost 
diskutovat o svých pracovních podmínkách se zástupci 
managementu bez obav z jakéhokoli postihu. 

Zdraví a bezpečnost

Při přijímání jakýchkoli rozhodnutí by měla být jedním z 
nejdůležitějších kritérií bezpečnost. Obchodní partneři 
jsou proto povinni za každých okolností vytvářet a 
udržovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí, které 
bude splňovat (a pokud možno překonávat) příslušné 
standardy a zákonné požadavky v oblasti bezpečnosti 
práce.

Zákaz diskriminace a rovné příležitosti

Naši obchodní partneři se žádným způsobem nesmí 
zapojovat do žádné formy diskriminace na základě 
pohlaví, etnické příslušnosti, náboženství, věku, 
zdravotního postižení, sexuální orientace, národní 
příslušnosti, politického názoru, členství v odborech, 
sociálního zázemí a/nebo jiných charakteristik, u 
nichž to zakazuje příslušný právní předpis. Se všemi 
zaměstnanci musí být zacházeno s respektem, 
důstojností a obecnou slušností.

Značka Volvo byla pečlivě budována po více než 90 let a je úzce spjata s důrazem 

na lidi, trvale udržitelný rozvoj a bezpečnost. Z tohoto důvodu a vzhledem k tomu, 

že obchodní partneři značku Volvo přímo či nepřímo reprezentují, očekáváme, že 

obchodní partneři:

A     Pracovní podmínky 
      a lidská práva
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Obecná očekávání

Očekáváme, že naši obchodní partneři:
- budou mít program ochrany životního prostředí,

který bude monitorovat využívání zdrojů za účelem
zajištění účinnosti; identifikovat a snižovat jakákoli
související rizika a umožňovat neustálé zlepšování
jejich enviromentálního chování ;

- vést otevřený dialog s Volvo Cars týkající se
záležitostí životního prostředí a spolupracovat s ní
za účelem zlepšování našeho i jejich
enviromentálního chování . Obchodní partneři by
rovněž měli vykonávat svou činnost transparentním
způsobem a poskytovat Volvo Cars na její žádost
jakékoli nezbytné informace týkající se životního
prostředí;

- zavedou postupy pro řízení enviromentálního chování
ve vztahu  s jejich obchodními partnery;

- zavedou postupy pro sdělování informací o svém
environmentálním chování všem zúčastněným
stranám a dotčeným subjektům, je-li to nezbytné.

Vliv činnosti obchodních partnerů na životní prostředí

Očekává se, že tam, kde je to relevantní, budou 
obchodní partneři při vykonávání své činnosti usilovat o 
snižování svého vlivu na životní prostředí, včetně (nikoli 
však výlučně):
- snižování emisí skleníkových plynů při výkonu vlastní

obchodní činnosti i v rámci jejich širšího
hodnotového řetězce;

- zvyšování energetické účinnosti a využívání energie z
obnovitelných zdrojů;

- kontroly kvality ovzduší a řízení emisí;
- podpory snižování odpadu prostřednictvím

opětovného využití, recyklování a udržitelného

nakládání se surovinami;
- řízení kvality a spotřeby vody
- zajištění bezpečného nakládání s chemickými

látkami používanými při výrobě produktů.

Zodpovědné získávání nerostných surovin a kovů

Očekáváme, že obchodní partneři budou používat 
pouze nerostné suroviny a kovy, které byly získány a 
s nimiž se obchodovalo způsobem, který nepřispívá 
k porušování lidských práv, neetickému obchodnímu 
jednání (např. korupce), poškozování životního prostředí 
či financování konfliktů.
Očekáváme, že obchodní partneři budou v rámci své 
činnosti postupovat s náležitou péčí a zajistí, aby 
tak učinili i jejich subdodavatelé, za účelem podpory 
zodpovědného získávání nerostných surovin a kovů a 
jejich obchodování. Obchodní partneři budou Volvo 
Cars na její žádost informovat o opatřeních zavedených 
v tomto ohledu.
Obchodní partneři jsou rovněž povinni plně podporovat 
úsilí Volvo Cars a spolupracovat s ní při zajišťování plné 
transparentnosti a možnosti zpětného vysledování 
dodavatelského řetězce, pokud jde o konfliktní minerály 
a kobalt.

Zásada předběžné opatrnosti

Očekáváme, že obchodní partneři budou vždy 
uplatňovat zásadu předběžné opatrnosti. To znamená, 
že budou vždy uplatňovat preventivní opatření kdykoli, 
kdy bude důvod se domnívat, že by konkrétní úkon 
mohl mít negativní dopad na zdraví a bezpečnost osob, 
společnost obecně nebo životní prostředí. 

B   Ochrana životního prostředí  
Obchodní partneři jsou povinni dodržovat veškeré příslušné zákony a předpisy v oblasti 

životního prostředí. Volvo Cars rovněž od svých obchodních partnerů očekává, že podpoří 

závazek Volvo Cars chránit životní prostředí a snižovat celkový dopad na životní prostředí 

prostřednictvím hodnotového řetězce. 

Výše uvedené spočívá v uplatnění proaktivního přístupu ke snižování ekologické stopy 

obchodních činností, produktů a služeb, včetně snižování emisí a ochrany přírodních 

zdrojů. Očekáváme, že obchodní partneři podpoří v tomto ohledu úsilí o směřování k 

oběhovému hospodářství. Rovněž očekáváme, že v oblasti ochrany životního prostředí 

budou klást podobná očekávání i na své subdodavatele.
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Protikorupční přístup

Obchodní partneři a jejich subdodavatelé jsou povinni 
vykonávat svou obchodní činnost a realizovat transakce 
v souladu s příslušnými zákony a předpisy v oblasti boje 
proti úplatkářství a korupci. V souladu s nulovou tolerancí 
vůči úplatkářství a korupci, kterou Volvo Cars uplatňuje, se 
žádný z obchodních partnerů a jejich subdodavatelů nesmí 
nikdy zapojit nebo tolerovat žádné jednání či opomenutí, 
které by případně mohlo být vykládáno jako forma 
úplatkářství či korupce.

Obchodní partneři nesmí nabízet ani přijímat žádné 
nepřiměřené výhody (dary, prospěch či pohoštění)3  s 
úmyslem nepatřičně ovlivnit obchodní rozhodnutí, a to bez 
ohledu na to, zda jde o veřejného činitele či soukromou 
osobu. Obchodním partnerům doporučujeme, aby věnovali 
zvláštní pozornost níže uvedeným situacím, které jsou 
obvykle považovány za rizikovější, pokud jde o oblast 
úplatkářství a korupce:
- jednání s veřejnými činiteli: při jednáních s veřejnými

činiteli se uplatní přísnější pravidla, např. jsou
zakázány jakékoli platby za urychlení vyřízení.

- využívání prostředníků, zejména zástupců: mnoho
případů úplatkářství zahrnuje prostředníky
třetí strany (konzultanty prodeje, zástupce,
zprostředkovatele apod.), kteří mohou použít část
své odměny na poskytnutí úplatku; prostředníci
musejí být vybíráni na základě vhodných výběrových
kritérií a s náležitou pečlivostí.

- dary charitativním organizacím, sdružením nebo
politickým stranám a sponzorské činnosti: tyto
činnosti mohou být také cestou k úplatkářství
a korupci.

Volvo Cars od svých obchodních partnerů očekává, že 
se zdrží poskytování jakýchkoli darů, výhod či jiných 
zvýhodnění členům orgánů a managementu Volvo Cars 
a jejím zaměstnancům. Jakákoli pohostinnost nabízená 
obchodními partnery zaměstnancům Volvo Cars:
- nesmí být poskytována za účelem nevhodného

ovlivňování obchodního úsudku příjemce, ani nesmí
takový dojem vzbuzovat;

- musí být obvyklá a považována za přiměřenou v rámci
obchodních zvyklostí, tzn. neměla by uvádět do
rozpaků či poškodit pověst Volvo Cars;

- musí být přiměřená, pokud jde o hodnotu a četnost.

V případě, že jakýkoli zaměstnanec Volvo Cars požádá v 
rozporu s tímto Kodexem o jakoukoli nevhodnou platbu 
nebo výhodu, jsou obchodní partneři povinni informovat o 
této skutečnosti Volvo Cars v souladu s částí E níže, a to i 
v případě odmítnutí takové žádosti. 

Rovněž očekáváme, že obchodní partneři zajistí, aby 
veškeré jejich zprávy, záznamy a faktury byly přesné 
a úplné a aby neobsahovaly žádné nepřesné nebo 
zavádějící údaje.

Střet zájmů

Je nutno zabránit jakékoli situaci, která by mohla 
představovat střet zájmů, nebo kdy se může zdát, 
že by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi Volvo Cars 
a jejími obchodními partnery: profesionální úsudek, 
plnění činností nebo schopnost rozhodování jakéhokoli 
zaměstnance Volvo Cars nebo jejího obchodního 
partnera nemohou být ovlivněny soukromými zájmy a 
musí zůstat nezávislé na úvahách, které nezohledňují 
daný obchodní případ.

Zájmy Volvo Cars a/nebo obchodního partnera na 
straně jedné a osobní zájmy jejich zaměstnanců (nebo 
jejich rodinných příslušníků či známých) na straně 
druhé musejí zůstat oddělené.

Očekáváme, že obchodní partneři informují Volvo Cars 
v souladu s částí E níže v případě, že:
- člen statutárního orgánu nebo managementu nebo

zaměstnanec obchodního partnera (nebo jakýkoli
jeho rodinný příslušník) má osobní vazby (např.
je rodinným příslušníkem či známým) na jakéhokoli
zaměstnance Volvo Cars, který zastává pozici, v
níž činí (nebo může ovlivnit) rozhodnutí, která jsou ve
prospěch obchodní činnosti obchodního partnera;
nebo

- zaměstnanec Volvo Cars (nebo jeho rodinný
příslušník) je jakkoli zainteresován ve vztahu ke
kterémukoli z obchodních partnerů nebo je s ním
finančně spjat.

Stejně tak je každý zaměstnanec Volvo Cars povinen 
oznámit svému nadřízenému jakoukoli případnou vazbu 

C     Etické podnikání
Vzhledem k tomu, že obchodní vztah mezi Volvo Cars a jejími obchodními partnery musí 

být založen na důvěře, transparentnosti a čestném a zodpovědném jednání, očekáváme, že 

obchodní partneři budou vykonávat svou obchodní činnost v souladu s etickými principy a 

zásadami čestnosti a poctivosti, což zahrnuje: 

3 Nepřiměřené výhody zahrnují například peněžní dary, peněžní 
půjčky, výlety nebo dovolené, luxusní zboží, skryté provize nebo 
úplatky.
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mezi ním a obchodním partnerem, kde může hrozit 
střet zájmů, před učiněním jakéhokoli obchodního 
rozhodnutí či doporučení ohledně takového 
obchodního partnera.

Férová soutěž a obchodní praktiky

Volvo Cars se vždy snaží jednat jako spravedlivý a 
zodpovědný účastník trhu a totéž očekává od svých 
obchodních partnerů. Obchodní partneři jsou povinni 
dodržovat příslušné zákony a předpisy upravující 
hospodářskou soutěž. 

Obchodní partneři zejména nesmí uzavírat s 
konkurenčními společnostmi ani se svými obchodními 
partnery žádné dohody či ujednání, které by omezovaly 
hospodářskou soutěž. To se týká jakýchkoli ujednání, 
která by měla vliv na ceny, podmínky prodeje (včetně 
poskytování slev), strategie nebo vztahy se zákazníky, 
trhy, tržní podíly, zákazníky nebo území (zvláštní 
obezřetnost je vyžadována v souvislosti s účastí 
obchodního partnera ve výběrových řízeních). Výše 
uvedené se rovněž vztahuje na poskytování citlivých 
informací či jakákoli jiná jednání, která by nepřípustným 
způsobem omezovala nebo by mohla omezit 
hospodářskou soutěž.

V případě, že kterýkoli obchodní partner bude jednat s 
konkurenty Volvo Cars, nesmí konkurentům zpřístupnit 
žádné citlivé informace4  Volvo Cars a naopak, a to ani 
prostřednictvím třetích stran. 

Rovněž očekáváme, že obchodní partneři budou v 
rámci hospodářské soutěže o obchodní příležitosti 
jednat férově a v souladu s etickými zásadami. 
Obchodní partneři jsou povinni zajistit, aby veškerá 
vyjádření, sdělení a prohlášení učiněné ve vztahu k 
Volvo Cars byla přesná a pravdivá.

Obchodní sankce a kontrola vývozu

Při realizaci obchodů s Volvo Cars jsou obchodní 
partneři povinni dodržovat veškeré obchodní sankce, 
které je povinna dodržovat Volvo Cars, a veškeré 

zákony a předpisy upravující kontrolu vývozu.

Obchodní sankce omezují prodej a finanční transakce 
s určitými zeměmi, společnostmi, organizacemi a 
jednotlivci. Vývozní omezení omezují vývoz a zpětný 
vývoz určitého “kontrolovaného” zboží, softwaru 
a technologií bez příslušného povolení či jiného 
oprávnění od příslušného orgánu. Jakékoli porušení 
těchto pravidel může Volvo Cars vystavit značným 
finančním sankcím a jiným negativním důsledkům.

Obchodní partneři:
- nesmí být osobou uvedenou na seznamu osob, na

něž se vztahují obchodní sankce či jiná omezení,5 ani
se účastnit jakéhokoli jednání, u kterého by se dalo
očekávat, že způsobí, že se takovou osobou stanou;

- nesmí (a) vykonávat jakoukoli obchodní činnost (ať
již přímo či nepřímo) s jakoukoli osobou uvedenou
na seznamu osob, na něž se vztahují obchodní
sankce či jiná omezení, ani nesmí Volvo Cars dodávat
žádné produkty, které pocházejí od výše uvedené
osoby, (b) vykonávat jakoukoli obchodní činnost,
jež je zakázána nebo omezena zákony, které upravují
obchodní sankce či vývozní omezení, které je Volvo
Cars povinna dodržovat, nebo (c) se účastnit jakékoli
transakce, jejímž záměrem je obejít nebo pokusit
se obejít jakékoli předpisy upravující obchodní
sankce a vývozní omezení, které je Volvo Cars
povinna dodržovat;

- jsou povinni zajistit, že produkty a služby Volvo Cars
nebudou prodávány ani jinak dodávány do zemí nebo
na území, nebo osobám, na něž se vztahují obchodní
sankce;

- jsou povinni udržovat v platnosti příslušná povolení
k vývozu nebo zpětnému vývozu a jiná oprávnění pro
všechny produkty, software a technologie dodávané
Volvo Cars; a

- jsou povinni poskytnout Volvo Cars veškeré
informace a dokumenty, které jsou nezbytné za
účelem dodržování příslušných vývozních omezení
ze strany Volvo Cars při vývozu nebo zpětném
vývozu zboží, softwaru nebo technologií.

4 Citlivé informace zahrnují zejména (nikoli však výlučně) neveřejné 
informace týkající se cen, nákladů, ziskových marží, plánů prodeje, 
využívání kapacit, produktových plánů a tržních podílů.

5 “Osobou uvedenou na seznamu osob, na něž se vztahují 
obchodní sankce či jiná omezení” se rozumí (i) jakákoli osoba, 
společnost, subjekt nebo organizace, na něž se vztahují obchodní 
sankce či vývozní omezení a které jsou uvedeny na seznamech 
EU, USA, OSN nebo jiné příslušné země či orgánu, nebo které 
jakýmkoli jiným způsobem takovým sankcím a omezením 
podléhají, a (ii) jakákoli společnost, subjekt nebo organizace, v 
nichž jakákoli osoba uvedená na seznamu osob, na něž se vztahují 
obchodní sankce či jiná omezení, vlastní 50% nebo větší podíl, 
nebo které jsou takovou osobou ovládány.

Ochrana důvěrných informací a duševního 

vlastnictví Volvo Cars

Volvo Cars může s obchodními partnery v průběhu 
trvání obchodního vztahu sdílet důvěrné informace a/
nebo duševní vlastnictví.

Obchodní partneři jsou povinni zacházet s důvěrnými 
informacemi Volvo Cars v souladu s ustanoveními 
upravujícími důvěrnost informací a dále jsou povinni:
- chránit důvěrné informace Volvo Cars před

neoprávněným zveřejněním, krádeží či zneužitím,
a to na základě přijetí vhodných opatření k zajištění
ochrany těchto důvěrných informací;

- zpřístupnit důvěrné informace Volvo Cars pouze
členům svého statutárního orgánu, zástupcům
managementu a zaměstnancům, kteří jsou oprávněni
takové informace obdržet pro účely své pracovní
činnosti;

- neposkytovat důvěrné informace  Volvo Cars
konkurentům Volvo Cars, pokud jim k tomu Volvo
Cars neudělila předchozí písemný souhlas;

- oznamovat v souladu s částí E níže jakoukoli ztrátu
nebo neoprávněný přístup (ze strany členů orgánů
či managementu nebo zaměstnanců, kteří takové
informace nezbytně nepotřebují, nebo ze strany
třetích stran) k důvěrným informacím Volvo Cars; a

- po ukončení obchodního vztahu zacházet s
důvěrnými informacemi v souladu s příslušnými
ustanoveními ohledně důvěrnosti informací, přičemž
závazek zachování důvěrnosti platí i po ukončení
obchodního vztahu.

V případě, že obchodní partneři mají v průběhu trvání 
obchodního vztahu přístup k duševnímu vlastnictví 
Volvo Cars, jsou povinni chránit toto duševní 
vlastnictví stejným způsobem, zejména jej chránit před 
neoprávněným zpřístupněním, krádeží či zneužití.

Ochrana údajů

Obchodní partneři jsou povinni dodržovat při 
zpracovávání osobních údajů v souvislosti s činností 
vykonávanou pro Volvo Cars veškeré příslušné zákony a 
předpisy upravující ochranu údajů.

“Osobní údaje” jsou jakékoli informace o 
identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; 
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, 
kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména 
odkazem na určitý identifikátor, například jméno, 
rodné číslo, adresa, síťový identifikátor, nebo na jeden 
či více zvláštních faktorů fyzických, fyziologických, 
genetických, psychických, ekonomických, kulturních 
nebo sociálního postavení této fyzické osoby.

Obchodní partneři vykonávající pro Volvo Cars 
zpracování osobních údajů jsou dále povinni dodržovat 
speciální smluvní povinnosti. Obchodní partneři 
mají zejména povinnost chránit osobní údaje před 
neoprávněným přístupem, krádeží či zneužitím a 
informovat neprodleně Volvo Cars o jakémkoli incidentu 
souvisejícím s osobními údaji Volvo Cars. 
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mezi ním a obchodním partnerem, kde může hrozit 
střet zájmů, před učiněním jakéhokoli obchodního 
rozhodnutí či doporučení ohledně takového 
obchodního partnera.

Férová soutěž a obchodní praktiky

Volvo Cars se vždy snaží jednat jako spravedlivý a 
zodpovědný účastník trhu a totéž očekává od svých 
obchodních partnerů. Obchodní partneři jsou povinni 
dodržovat příslušné zákony a předpisy upravující 
hospodářskou soutěž. 

Obchodní partneři zejména nesmí uzavírat s 
konkurenčními společnostmi ani se svými obchodními 
partnery žádné dohody či ujednání, které by omezovaly 
hospodářskou soutěž. To se týká jakýchkoli ujednání, 
která by měla vliv na ceny, podmínky prodeje (včetně 
poskytování slev), strategie nebo vztahy se zákazníky, 
trhy, tržní podíly, zákazníky nebo území (zvláštní 
obezřetnost je vyžadována v souvislosti s účastí 
obchodního partnera ve výběrových řízeních). Výše 
uvedené se rovněž vztahuje na poskytování citlivých 
informací či jakákoli jiná jednání, která by nepřípustným 
způsobem omezovala nebo by mohla omezit 
hospodářskou soutěž.

V případě, že kterýkoli obchodní partner bude jednat s 
konkurenty Volvo Cars, nesmí konkurentům zpřístupnit 
žádné citlivé informace4  Volvo Cars a naopak, a to ani 
prostřednictvím třetích stran. 

Rovněž očekáváme, že obchodní partneři budou v 
rámci hospodářské soutěže o obchodní příležitosti 
jednat férově a v souladu s etickými zásadami. 
Obchodní partneři jsou povinni zajistit, aby veškerá 
vyjádření, sdělení a prohlášení učiněné ve vztahu k 
Volvo Cars byla přesná a pravdivá.

Obchodní sankce a kontrola vývozu

Při realizaci obchodů s Volvo Cars jsou obchodní 
partneři povinni dodržovat veškeré obchodní sankce, 
které je povinna dodržovat Volvo Cars, a veškeré 

zákony a předpisy upravující kontrolu vývozu.

Obchodní sankce omezují prodej a finanční transakce 
s určitými zeměmi, společnostmi, organizacemi a 
jednotlivci. Vývozní omezení omezují vývoz a zpětný 
vývoz určitého “kontrolovaného” zboží, softwaru 
a technologií bez příslušného povolení či jiného 
oprávnění od příslušného orgánu. Jakékoli porušení 
těchto pravidel může Volvo Cars vystavit značným 
finančním sankcím a jiným negativním důsledkům.

Obchodní partneři:
- nesmí být osobou uvedenou na seznamu osob, na

něž se vztahují obchodní sankce či jiná omezení,5 ani
se účastnit jakéhokoli jednání, u kterého by se dalo
očekávat, že způsobí, že se takovou osobou stanou;

- nesmí (a) vykonávat jakoukoli obchodní činnost (ať
již přímo či nepřímo) s jakoukoli osobou uvedenou
na seznamu osob, na něž se vztahují obchodní
sankce či jiná omezení, ani nesmí Volvo Cars dodávat
žádné produkty, které pocházejí od výše uvedené
osoby, (b) vykonávat jakoukoli obchodní činnost,
jež je zakázána nebo omezena zákony, které upravují
obchodní sankce či vývozní omezení, které je Volvo
Cars povinna dodržovat, nebo (c) se účastnit jakékoli
transakce, jejímž záměrem je obejít nebo pokusit
se obejít jakékoli předpisy upravující obchodní
sankce a vývozní omezení, které je Volvo Cars
povinna dodržovat;

- jsou povinni zajistit, že produkty a služby Volvo Cars
nebudou prodávány ani jinak dodávány do zemí nebo
na území, nebo osobám, na něž se vztahují obchodní
sankce;

- jsou povinni udržovat v platnosti příslušná povolení
k vývozu nebo zpětnému vývozu a jiná oprávnění pro
všechny produkty, software a technologie dodávané
Volvo Cars; a

- jsou povinni poskytnout Volvo Cars veškeré
informace a dokumenty, které jsou nezbytné za
účelem dodržování příslušných vývozních omezení
ze strany Volvo Cars při vývozu nebo zpětném
vývozu zboží, softwaru nebo technologií.

4 Citlivé informace zahrnují zejména (nikoli však výlučně) neveřejné 
informace týkající se cen, nákladů, ziskových marží, plánů prodeje, 
využívání kapacit, produktových plánů a tržních podílů.

5 “Osobou uvedenou na seznamu osob, na něž se vztahují 
obchodní sankce či jiná omezení” se rozumí (i) jakákoli osoba, 
společnost, subjekt nebo organizace, na něž se vztahují obchodní 
sankce či vývozní omezení a které jsou uvedeny na seznamech 
EU, USA, OSN nebo jiné příslušné země či orgánu, nebo které 
jakýmkoli jiným způsobem takovým sankcím a omezením 
podléhají, a (ii) jakákoli společnost, subjekt nebo organizace, v 
nichž jakákoli osoba uvedená na seznamu osob, na něž se vztahují 
obchodní sankce či jiná omezení, vlastní 50% nebo větší podíl, 
nebo které jsou takovou osobou ovládány.

Ochrana důvěrných informací a duševního 

vlastnictví Volvo Cars

Volvo Cars může s obchodními partnery v průběhu 
trvání obchodního vztahu sdílet důvěrné informace a/
nebo duševní vlastnictví.

Obchodní partneři jsou povinni zacházet s důvěrnými 
informacemi Volvo Cars v souladu s ustanoveními 
upravujícími důvěrnost informací a dále jsou povinni:
- chránit důvěrné informace Volvo Cars před

neoprávněným zveřejněním, krádeží či zneužitím,
a to na základě přijetí vhodných opatření k zajištění
ochrany těchto důvěrných informací;

- zpřístupnit důvěrné informace Volvo Cars pouze
členům svého statutárního orgánu, zástupcům
managementu a zaměstnancům, kteří jsou oprávněni
takové informace obdržet pro účely své pracovní
činnosti;

- neposkytovat důvěrné informace  Volvo Cars
konkurentům Volvo Cars, pokud jim k tomu Volvo
Cars neudělila předchozí písemný souhlas;

- oznamovat v souladu s částí E níže jakoukoli ztrátu
nebo neoprávněný přístup (ze strany členů orgánů
či managementu nebo zaměstnanců, kteří takové
informace nezbytně nepotřebují, nebo ze strany
třetích stran) k důvěrným informacím Volvo Cars; a

- po ukončení obchodního vztahu zacházet s
důvěrnými informacemi v souladu s příslušnými
ustanoveními ohledně důvěrnosti informací, přičemž
závazek zachování důvěrnosti platí i po ukončení
obchodního vztahu.

V případě, že obchodní partneři mají v průběhu trvání 
obchodního vztahu přístup k duševnímu vlastnictví 
Volvo Cars, jsou povinni chránit toto duševní 
vlastnictví stejným způsobem, zejména jej chránit před 
neoprávněným zpřístupněním, krádeží či zneužití.

Ochrana údajů

Obchodní partneři jsou povinni dodržovat při 
zpracovávání osobních údajů v souvislosti s činností 
vykonávanou pro Volvo Cars veškeré příslušné zákony a 
předpisy upravující ochranu údajů.

“Osobní údaje” jsou jakékoli informace o 
identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; 
identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, 
kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména 
odkazem na určitý identifikátor, například jméno, 
rodné číslo, adresa, síťový identifikátor, nebo na jeden 
či více zvláštních faktorů fyzických, fyziologických, 
genetických, psychických, ekonomických, kulturních 
nebo sociálního postavení této fyzické osoby.

Obchodní partneři vykonávající pro Volvo Cars 
zpracování osobních údajů jsou dále povinni dodržovat 
speciální smluvní povinnosti. Obchodní partneři 
mají zejména povinnost chránit osobní údaje před 
neoprávněným přístupem, krádeží či zneužitím a 
informovat neprodleně Volvo Cars o jakémkoli incidentu 
souvisejícím s osobními údaji Volvo Cars. 
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Kromě jakéhokoli práva na provedení kontroly 
stanoveného v jakékoli smlouvě uzavřené s Volvo Cars, 
obchodní partneři souhlasí s tím, že:
- Volvo Cars (ať již přímo či prostřednictvím nezávislé

třetí osoby jmenované pro tento účel) je kdykoli
oprávněna provést kontrolu za účelem ověření a
posouzení dodržování tohoto Kodexu, a to na
základě předchozího písemného oznámení.
Pokud se Volvo Cars bude odůvodněně domnívat,

že předchozí oznámení by rušivě zasáhlo do
možnosti Volvo Cars ověřit, zda obchodní partner
dodržuje své závazky vyplývající z tohoto Kodexu,
je obchodní partner povinen umožnit kontrolu i bez
předchozího oznámení.

- poskytnou Volvo Cars veškeré relevantní informace
a umožní Volvo Cars a jejím zástupcům přístup do
svých obchodních prostor za účelem provedení
takové kontroly.

Obchodní partneři se mohou na Volvo Cars obracet v 
případě jakýchkoli otázek týkajících se tohoto Kodexu. 
Obchodní partneři jsou povinni informovat Volvo 
Cars v případě jakéhokoli podezření na nedodržování 
příslušných trestně-právních předpisů nebo požadavků 
vyplývajících z tohoto Kodexu.

Pokud to zákon umožňuje, lze jakákoli taková 
oznámení činit anonymně prostřednictvím tzv. 
Tell us Line (link). Volvo Cars však s ohledem na 

příslušné platné právní předpisy doporučuje, aby se 
oznamovatelé identifikovali, aby bylo možné vytvořit 
co možná nejlepší základ pro efektivní vyšetřování. 
Totožnost oznamovatelů bude v maximálně možné 
míře zachována v důvěrnosti.

Očekáváme, že obchodní partneři budou s Volvo Cars 
spolupracovat v případě jakéhokoli vyšetřování a že 
nebudou podnikat žádná odvetná opatření vůči osobě, 
která upozorní na podezřelé obchodní praktiky.

Obchodní partneři souhlasí s tím, že jakékoli porušení 
jejich povinností nebo závazků vyplývajících z tohoto 
Kodexu představuje podstatné porušení smlouvy a 
může vést (dle výhradního uvážení Volvo Cars) k tomu, 
že:
- obchodní partneři budou povinni přijmout nezby

ná nápravná opatření, včetně povinnosti poskytnout
náhradu škody a učinit odpovídající nápravné kroky
v přiměřené lhůtě za účelem nápravy porušení a

zamezení podobným případům v budoucnu; a
- Volvo Cars přijme vůči obchodnímu partnerovi, který 

porušil své povinnosti, příslušná opatření, která
mohou zahrnovat i ukončení smluvního vztahu na
základě písemného oznámení zaslaného obchonímu 
partnerovi.

D   Právo auditu

E   Kontaktní linka 
     a spolupráce 

F   Důsledky vyplývající 
         z porušení tohoto kodexu 
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KONTAKTNÍ ÚDAJE ODDĚLENÍ
“COMPLIANCE & ETHICS OFFICE” VOLVO CARS:

Email: 
Compliance & Ethics Office: cceoffic@volvocars.com

Cédric Dubar, Chief Compliance & Ethics Officer: cedric.dubar@volvocars.com

Poštovní adresa:
VOLVO CARS

Compliance & Ethics Office
Torslanda HABVS

SE-405 31 Göteborg, Sweden

 Linka Tell Us: link

Datum:
Tento Kodex jednání pro obchodní partnery byl schválen členy výkonného managementu Volvo Cars

dne 13. 5. 2019. Tento dokument je revidován jednou za dva roky nebo podle potřeby. 

Vydal: Volvo Cars - Compliance & Ethics Office
Volvo Car AB

Sídlo:  
Volvo Car AB, 405 31 Göteborg
Registrační č.: 556810-8988

Tento Kodex nelze vykládat jako pracovní smlouvu. Na základě tohoto Kodexu nevzniká žádné
straně právo na pokračovaní pracovního poměru s Volvo Cars.
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