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Preamble

Showdown Displays is one of Europe’s leading manufacturer of visual 
communication systems (POS – Point of Sale).

The company is committed to conduct our business activities in compliance 
with all legal and ethical requirements applicable to our business. Our 
customers expect the same behaviour from us and all parties that we deal with, 
especially our suppliers.

These requirements prescribe certain values and principles to which 
Showdown Displays has committed to worldwide. We have established non-
negotiable minimum standards that we ask our suppliers to adhere to.

By acceptance of our Code of Practice, the Supplier commits that all existing 
and future agreements and business transactions with Showdown Displays will 
be subject to the provisions contained herein.

I. Legality

Compliance with applicable laws and regulations
The Supplier must comply with all applicable laws and regulations.

Improper Advantage
In all its activities, the Supplier must never, directly or through intermediaries, 
offer or promise any personal or improper advantage in order to obtain or retain 
business or any other advantage from a third Party, whether public or private. 
Nor must the Supplier accept any such advantage in return for any preferential 
treatment of a third Party.

II. Environment

One of our main goals is to have „a positive impact on society and the 
environment“. We advocate ‚sustainable development‘ which is the 
development of human society, which provides consistency in economic 
and social progress with full preservation of the environment. The main 
goal of sustainable development includes environmental conservation for 
future generations. A minimum requirement is that The Supplier must prove 
they operate with care for the environment and ensure compliance with all 
applicable laws and regulations in the country where products or services are 
manufactured or delivered.

III. Labour Standard

Forced labour
The Supplier must under no circumstances use or in any other way benefit 
from forced or compulsory labour. Likewise, the use of labour under any form 
of indentured servitude is prohibited, as is the use of physical punishment, 
confinement and threats of violence.

Child labour
Child labour is strictly prohibited in any form.

Working hours
The Supplier must ensure that its employees work in compliance with all 
applicable laws and mandatory industry standards pertaining to the number of 
hours and days worked.

Compensation
The Supplier’s employees must be provided with wages and benefits that 
comply with applicable laws and binding collective agreements.

Non-Discrimination
Suppliers are strictly forbidden to discriminate against employees in the 
workplace because of race, color, religion, sex, age, physical ability, nationality 
or any other reason prohibited by law.

IV. Health & Safety

Workplace Environment
The Supplier shall provide employees with safe and healthy working 
environment.

Product quality and safety
All products and services delivered by the Supplier must meet the quality and 
safety standards required by applicable law.

V. Audit and termination of cooperation with the Supplier

Showdown Displays reserves the right to verify compliance with this Code 
of Practice at the supplier´s headquarters or manufacturing sites. In the case 
where it is not met, we will inform the Supplier and we reserve the right to 
demand the implementation of any corrective measure within a suitable time 
frame. After repeated violations we will terminate cooperation with the supplier.

Datum:
Date:

Razítko a podpis odpovědné osoby:
Stamp and signature of responsible person:

Úvodem

Společnost Showdown Displays je jedním z předních evropských výrobců 
vysoce kvalitních POS systémů (prostředky pro prezentaci v místě prodeje).

Naší snahou je provádět veškeré obchodní aktivity v plném souladu s platnou 
legislativou a řídit se přitom zásadami etiky a legality. Stejné chování očekávají 
naši zákazníci od všech našich obchodních partnerů a to především od našich 
dodavatelů.

Tyto zásady stanovují určité hodnoty a principy, ke kterým se společnost 
Showdown Displays hlásí a dodržuje je celosvětově. Jedná se o minimální 
standardy, jejichž respektování a dodržování vyžadujeme od našich dodavatelů.

Přijetím tohoto Kodexu se dodavatel zavazuje, že veškeré stávající i budoucí 
smlouvy i obchodní vztahy se společností Showdown Displays budou podléhat 
ustanovením obsaženým v tomto dokumentu.

I. Legalita

Dodržování platných zákonů a právních předpisů
Dodavatel je povi nen dodržovat veškeré platné zákony a právní předpisy.

Neoprávněná výhoda
V rámci všech svých aktivit Dodavatel nesmí, ať přímo či pomocí prostředníků, 
nabízet ani slibovat jakékoli osobní či neoprávněné výhody, aby získal anebo si 
udržel zakázku nebo jinou výhodu poskytnutou třetí osobou, ať veřejnou nebo 
soukromou. Dodavatel rovněž nesmí takovou výhodu přijmout výměnou za 
přednostní zacházení s takovou třetí osobou.

II. Životní prostředí

Jedním z našich hlavních cílů je mít „přízni vý vliv na společnost a ži votní 
prostředí“. Jsme zastánci ,,Trvale udržitelného rozvoje”, což je rozvoj lidské 
společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s 
plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle trvale 
udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v 
co nejméně pozměněné podobě. Dodavatel je povinen provádět činnosti s 
ohledem na životní prostředí a zajistit dodržování veškerých příslušných zákonů 
a předpisů v zemi, kde jsou výrobky vyráběny anebo kde jsou poskytovány 
služby.

III. Pracovní standardy

Nucené práce
Dodavatel nesmí využívat ani jiným způsobem mít výhody z nucené či nařízené 
práce. Dále je zakázáno používání fyzických trestů, věznění, hrozeb či jiných 
nátlakových metod.

Dětská práce
Dětská práce je přísně zakázána v jakékoliv formě.

Pracovní doba
Dodavatel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci pracovali v souladu s 
veškerými platnými zákony, jež upravují přesný počet dnů a hodin.

Odměňování
Zaměstnancům dodavatele musí být poskytovány mzdy a výhody, které jsou ve 
shodě s příslušnými zákony a závaznými kolektivními smlouvami.

Zákaz diskriminace
Dodavateli je přísně zakázáno diskriminovat zaměstnance při zaměstnání z 
důvodu rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, věku, fyzických schopností, 
národnosti anebo z jiných důvodů zakázaných zákonem.

IV. Ochrana zdraví a bezpečnost

Pracovní prostředí
Dodavatel zajistí pro své zaměstnance bezpečné a zdraví neohrožující 
podmínky.

Jakost a bezpečnost výrobků
Veškeré výrobky a služby dodávané či poskytované dodavatelem musí 
splňovat normy týkající se kvality a bezpečnosti, jež jsou vyžadovány platnými 
zákony.

V. Audit a ukončení dodavatelské spolupráce

Společnost Showdown Displays si vyhrazuje právo ověřit dodržování tohoto 
kodexu přímo v sídle či výrobním závodě dodavatele. V případě neplnění 
Kodexu dodavatele bude s tímto dodavatel seznámen a vyhrazujeme si právo 
žádat provedení nápravných opatření. Při opakovaném porušování tohoto 
Kodexu bude s dodavatelem přerušena spolupráce.
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