
PRE NAŠICH DODÁVATEĽOV 

POKYNY PRE 
DODÁVATEĽOV 
SPOLOČNOSTI JM 
Cieľom spoločnosti Johns Manville (JM) a jej zamestnancov je dodržiavať pri všetkej našej obchodnej 
činnosti, aktivitách a vzťahoch tie najvyššie štandardy etického správania. Nad všetkými ostatnými záujmami 
prevláda zakaždým a za každých okolností práve etické správanie. Spoločnosť JM očakáva, že ako dodávateľ 
pochopíte a budete dodržiavať tieto štandardy. Každé porušenie týchto štandardov bude mať za následok 
prerušenie všetkých budúcich obchodných vzťahov so spoločnosťou JM. 

PRAVIDLÁ OBSTARÁVANIA 

JM má zámer neustále usilovať o zlepšenie svojej produktivity a postupov a o znižovanie celkových nákladov 
na finálny výrobok vždy, ak je to účelné. Jedine takto si JM zachová svoju pozíciu dodávateľa „svetovej 
triedy“. Spoločnosť JM od všetkých svojich dodávateľov očakáva, že budú konať rovnako zodpovedne, aby 
zabezpečili konkurencieschopnú cenu svojich výrobkov. Obstarávanie verejnou súťažou často umožní 
spoločnosti JM získať lepší výrobok alebo službu s najnižšími celkovými nákladmi pre JM. Pracovníci 
spoločnosti JM sa preto budú maximálne usilovať o podporu hospodárskej súťaže, zároveň však budú 
svedomite budovať dlhodobé vzťahy s najlepšími dodávateľmi na trhu. Konkurencieschopnosť jednotlivých 
dodávateľov na poli kapacity a kvalifikácie zhodnotíme už predtým, ako ich vyzveme k zaslaniu cenovej 
ponuky na niektoré z nosných dodávok pre spoločnosť JM. Súčasťou hodnotenia je aj dodržiavanie všetkých 
environmentálnych, bezpečnostných a zdravotných predpisov, ako aj platného zákonníka práce. Spoločnosť 
JM od dodávateľov očakáva, že nebudú využívať detskú prácu. Spoločnosť JM nevstúpi do žiadneho vzťahu s 
dodávateľom, ktorý priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretieho subjektu akýmkoľvek spôsobom využíva 
nezákonnú detskú prácu. JM požaduje, aby všetci dodávatelia zaručili, že ich výrobky neobsahujú sporné 
minerály (ako je upravené v § 1502(e)(4) wall street-skej reformy Dodd-Frank a zákona o ochrane 
spotrebiteľa). Ak výrobky budú obsahovať sporné minerály, dodávateľ musí informovať JM a taktiež doložiť 
evidenciu o pôvode sporných minerálov. Dodávatelia, ktorých výkonnosť, kvalita a technická spôsobilosť 
nedrží krok s potrebami JM, budú odstránení zo zoznamu dodávateľov na účely budúceho použitia, kým 
nepreukážu k spokojnosti JM, že vykonali potrebné zlepšenia, aby ich bolo možné posúdiť vzhľadom na 
pozíciu v budúcom zásobovaní. Pri komunikácii s potenciálnymi dodávateľmi dodržiavajú zamestnanci 
spoločnosti JM všetky záväzky zachovania dôvernosti podľa nášho etického kódexu a rovnako tak aj všetky 
platné dohody o zachovaní mlčanlivosti/dôvernosti. Zamestnanci spoločnosti JM preto potenciálnym 
dodávateľom nesprístupnia žiadne neverejné informácie o spoločnosti skôr, ako bude prípadné podpísaná 
dohoda o mlčanlivosti, ktorá bude takéto informácie chrániť. 

POŽIADAVKY NA POSTUP OD OBSTARÁVANIA CEZ NÁKUP AŽ PO ZAPLATENIE 

Pred začiatkom prác alebo dodávkou tovaru/služieb sa vyžaduje schválená objednávka od spoločnosti JM. 



Vo všetkých faktúrach a dobropisoch (vrátané tých od prepravcov tretích subjektov) musí byť uvedené platné 
číslo objednávky spoločnosti JM, aby ich bolo možné spracovať. 

Všetky faktúry musia byť zasielané na adresu uvedenú na objednávke spoločnosti JM ako Fakturovať na 
adresu. 

Formát faktúr a dobropisov sa musí z hľadiska objednaných položiek, množstiev a cien musia zhodovať s 
údajmi objednávky.  Výpočet dane sa v spoločnosti Johns Manville vykonáva v programe SAP a tá sa uvedie v 
objednávke. Akékoľvek rozdiely a nejasnosti riešte s kontaktnou osobou.  Pokiaľ nemáte so spoločnosťou 
Johns Manville uzavretú osobitnú zmluvu, dodávky sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami 
spoločnosti Johns Manville, priloženými k objednávke spoločnosti JM. Všeobecné obchodné podmienky 
platné pre Severnú Ameriku nájdete na adrese www.jm.com/supplierterms. Pre podmienky vzťahujúce sa na 
ďalšie regióny sa obráťte na pridelenú kontaktnú osobu. 

VÝŇATKY Z ETICKÉHO KÓDEXU SPOLOČNOSTI JM 

Dary a pohostenie: Žiaden zamestnanec nesmie od osoby ani spoločnosti, ktorá je obchodným partnerom 
spoločnosti JM, prijať dary ani pohostenie, pokiaľ tieto dary nemajú len minimálnu alebo symbolickú 
hodnotu.... 

Osobné odmeny, majetok a provízie Žiaden zamestnanec nesmie v súvislosti s transakciami spoločnosti prijať 
od tretieho subjektu osobnú odmenu, majetok ani provízie... 

 


