Vyhlásenie Volkswagen Slovakia, a.s.
k téme Slavery and Human Trafficking
Toto vyhlásenie bolo vydané v zmysle § 54 United Kingdom Modern Slavery Act 2015.

ORGANIZÁCIA
Spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s., právnou formou akciová spoločnosť má sídlo v Bratislave,
ul. Jána Jonáša 1. Vznikla dňa 7. decembra 1998 zápisom do obchodného registra Okresného súdu
Bratislava I. Hlavným predmetom hospodárskej činnosti spoločnosti je výroba a montáž vozidiel
a ich častí, výroba prevodoviek, komponentov, príprava montážnych sád motorových vozidiel
v stupni SKD (semi-knock-down) pred ich distribúciou, výroba nástrojov a zariadení na automobilovú produkciu a výroba lisovaných dielov. Spoločnosť má na Slovensku štyri prevádzky.
Volkswagen Slovakia, a.s., je súčasťou koncernu Volkswagen.
Volkswagen koncern je akciová spoločnosť nemeckého práva so sídlom vo Wolfsburgu, v Nemecku.
Koncern Volkswagen sa delí na dve koncernové oblasti – automobilovú oblasť a finančné služby.
K automobilovej oblasti patrí 12 značiek: Volkswagen osobné automobily, Audi, SEAT, ŠKODA,
Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Úžitkové vozidlá, Scania a MAN.
Všetky jednotky v automobilovej koncernovej oblasti sú – s výnimkou značiek Volkswagen osobné
automobily a Volkswagen Úžitkové automobily – v rámci vlastných spoločností právne samostatné.
V koncernovej oblasti finančné služby je spojené financovanie obchodníkov a zákazníkov, lízing,
bankové a poistné obchody, manažment vozového parku, ako aj ponuky mobility. Volkswagen AG
je materská spoločnosť koncernu Volkswagen. Koncern Volkswagen má so svojimi značkami
zastúpenie na všetkých relevantných trhoch sveta. K hlavným odbytovým trhom patrí momentálne
región východná Európa, ako aj krajiny Čína, USA, Brazília a Mexiko. Pri výrobe svojich produktov
odoberá koncern tovar a služby z celého sveta. Koncern prevádzkuje v 20 krajinách Európy
a v 11 krajinách Ameriky, Ázie a Afriky 120 výrobných závodov.

INTERNÉ OPATRENIA
Zásady správania spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s.
Zásady správania spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s., (Code of Conduct) slúžia našim
zamestnankyniam a zamestnancom ako sprievodca, ktorý zahŕňa základné princípy korektného
správania a pomáha pri zvládnutí právnych a etických výziev. Dodržiavanie medzinárodne uznaných
ľudských práv je toho súčasťou. Pri našom obchodovaní dodržiavame aj princípy UN Global Compact,
zásady OECD pre mnohonárodné podniky a nariadenia medzinárodnej pracovnej organizácie (ILO).

Systém oznamovania podnetov vo Volkswagen Slovakia, a.s.
Naši zamestnanci, obchodní partneri a ostatné tretie osoby majú k dispozícii interné miesta,
ako aj externých ombudsmanov, ktorým môžu nahlásiť porušenie zákonov alebo pravidiel
v súvislosti s Volkswagen Slovakia, a.s., („Hinweisgebersystem“ („Whistleblower System“)
vo Volkswagen Slovakia, a.s.). Sem môžu taktiež nahlásiť podozrenie z porušenia ľudských
práv. Upozornenia sú spracovávané podľa pevne stanovených procesných pravidiel, aby bola
čo najlepšie zabezpečená ochrana oznamovateľa, ale aj dotknutej osoby.

Kvalifikácia zamestnancov
Pomocou preventívnych opatrení podporujeme dodržiavanie pravidiel v našej organizácii
a stupňujeme povedomie našich zamestnancov. Informácie a školenie zamestnancov
na všetkých úrovniach zohráva centrálnu úlohu pri compliance práci. Noví zamestnanci
spoločnosti Volkswagen Slovakia, a.s., sú povinní zúčastniť sa na školení o zásadách
správania vo Volkswagen Slovakia, a.s., ktoré zahŕňa aj tému ľudských práv. Okrem toho
majú zamestnankyne a zamestnanci k dispozícii aj ďalšie možnosti získavania informácií
a poradenské možnosti (online komunikácia a komunikácia prostredníctvom tlače).

Analýza rizík
V rámci zavedených procesov riadenia rizík sa v dôležitých koncernových oblastiach
a spoločnostiach berú do úvahy a sú sledované aj riziká týkajúce sa ľudských práv,
vrátane ich opatrení. Výsledky odhadov rizík sú používané, okrem iného,
aj pri zostavovaní každoročného Compliance programu.

OPATRENIA V DODÁVATEĽSKOM REŤAZCI
Požiadavky na udržateľnosť pri našich dodávateľoch
Ako základ konceptu „Udržateľnosť v dodávateľských vzťahoch“ platia „Požiadavky koncernu
Volkswagen na udržateľnosť vo vzťahoch s obchodnými partnermi (Code of Conduct pre obchodných
partnerov)“. Tieto formulujú očakávané správanie obchodných partnerov koncernu Volkswagen
vo vzťahu k centrálnym štandardom životného prostredia, sociálnym- a compliance štandardom.
Patria sem aj medzinárodne uznávané ľudské práva. Prostredníctvom zmluvnej integrácie požiadaviek
na udržateľnosť v nákupnom procese sme chceli zaručiť, že naše štandardy v oblasti udržateľnosti
budú v celom reťazovom dodávaní po celom svete dodržiavané.
Základom týchto požiadaviek sú princípy UN Global Compact, Charta medzinárodnej obchodnej
komory pre dlhodobý a udržateľný rozvoj, ako aj konvencie medzinárodnej organizácie práce.
Pred odovzdaním ponuky musia dodávatelia potvrdiť vedomosť o požiadavkách na udržateľnosť
a túto vedomosť po uplynutí 12 mesiacov aktualizovať. Za použitia troch pilierov požiadaviek,
monitoringu a rozvoja konceptu „Udržateľnosť v dodávateľských vzťahoch“ nepretržite
Volkswagen Koncern preveruje a rozvíja výkonnosť dodávateľov.
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Kvalifikácia a Monitoring dodávateľov
Aby bolo možné kontinuálne rozvíjanie dodávateľov, dáva Volkswagen koncern počas trvania
obchodného vzťahu k dispozícii všetkým dodávateľom elektronický vzdelávací modul udržateľnosti
(E-Learning). Popri E-Learningu realizuje Volkswagen Koncern s dodávateľmi na vybratých miestach
špecifické tréningy a workshopy na tému udržateľnosť. Dodržiavanie požiadaviek na udržateľnosť
u dodávateľov kontroluje pomocou rôznych nástrojov: napríklad samo informujúce dotazníky
(vyvíjané v súlade s ďalšími európskymi OEM), udržateľnosť ako časť auditov kvality a audity
udržateľnosti dodávateľov.

Analýza rizík
Aby sa už pred rokovaním s potenciálnym dodávateľom získal odhad sociálnych, ekologických
a ľudskoprávnych rizík na konkrétnych miestach dodávateľa, používa koncern Volkswagen analýzu
rizík jednotlivých krajín. Táto pozostáva z dát tretích osôb, ako aj z interných empirických hodnôt.
Na tejto báze boli Brazília, India, Čína, Mexiko a Rusko identifikované ako krajiny, v ktorých existuje
vysoké riziko nedodržiavania našich požiadaviek na udržateľnosť. Preto kladieme pri rozvíjaní
dodávateľov výnimočný dôraz na tieto krajiny. Aby sa identifikoval aktuálny rozvoj, ako aj dlhodobé
štrukturálne výzvy v jednotlivých krajinách, stavia Volkswagen koncern na neustálu komunikáciu
medzi značkami a regiónmi v rámci pravidelných stretnutí a videokonferencií na tému udržateľnosť.
Pred nadviazaním obchodného vzťahu preverujeme, orientovaní na riziko,
integritu našich obchodných partnerov (Business Partner Check).

BUDÚCI VÝVOJ
V snahe neustále zlepšovať manažment udržateľnosti povolal koncern Volkswagen v roku
2016 poradné grémium pre udržateľnosť, ktoré sa skladá z medzinárodne renomovaných
členov v oblasti vedy, politiky a spoločnosti. Členovia tohto grémia sa pravidelne radia
s predstavenstvom, topmanažmentom a so zástupcami zamestnancov a pomáhajú v otázkach
udržateľnosti. Spôsob práce a hlavné úlohy si grémium volí slobodne. Popri témach ako
stála mobilita a ochrana klímy, ako aj budúcnosť práce a digitalizácia, sa grémium zaoberá
aj spoločenskou zodpovednosťou a integritou.
Aby sme mohli nazbierať ďalšie poznatky a expertízy nezávislých tretích osôb v oblasti
podnikania k téme ľudské práva, komunikujeme v spolupráci s Volkswagen koncernom
s mimovládnymi organizáciami, vedou a politikou vo forme stakeholder – dialógov.
Keďže ako podnik nebudeme ani v budúcnosti tolerovať porušovania ľudských práv a v našom
ponímaní ide o dynamické riziko, prispôsobíme náš monitoring súčasnému vývoju a budeme
naďalej pracovať na stupňovaní povedomia o modernom otroctve a obchode s ľuďmi v rámci
nášho podniku, ako aj mimo neho.
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