
Etický kodex pro obchodní partnery

Očekávání

Tento Etický kodex pro obchodní partnery stanovuje, co 
společnosti skupiny DEK očekávají od dodavatelů, zákazníků 
i dalších partnerů s ohledem na korektní a odpovědné 
obchodní jednání na úrovni etické, sociální i ve vztahu 
k životnímu prostředí.

A. Obchodní etika

Skupina DEK respektuje zákony a předpisy zemí, ve kterých 
působí, a vyžaduje, aby tak činili i její obchodní partneři.
Jakákoliv forma korupce je v rámci skupiny DEK nepřípustná 
a striktně zakázaná. Stejný přístup je očekáván i od 
obchodních partnerů. Korupcí se rozumí přímé i nepřímé 
nabízení, poskytování či přijímání výhod mající za cíl ovlivnit 
rozhodovací proces podniku nebo veřejného orgánu. 
Obchodní partneři skupiny DEK musí dodržovat platné 
zákony o hospodářské soutěži a antimonopolní zákony 
a předpisy. To mimo jiné znamená, že se nebudou podílet 
na určování cen, sdílení trhu, kartelových dohodách 
a rozdělování zákazníků.
Skupina DEK očekává, že při svém obchodování se skupinou 
DEK budou obchodní partneři chránit od ní získané důvěrné 
informace a respektovat duševní vlastnictví skupiny DEK.

B. Společenská zodpovědnost

Skupina DEK se chová odpovědně k prostředí i společnosti, 
ve které podniká, a očekává, že stejně se budou chovat i její 
obchodní partneři.
DEK od svých obchodních partnerů očekává, že zajistí 
takové pracovní podmínky, které nemají negativní vliv na 
zdraví a bezpečnost zaměstnanců, budou účinně bránit 
rizikům a kontrolovat je, zajistí bezpečnost svých produktů 
a služeb a  budou vyplácet alespoň minimální zákonem 
stanovenou mzdu a poskytovat náhradu za přesčasy, jak 
stanoví platné zákony a nařízení. 
Obchodní partneři skupiny DEK nebudou využívat dětskou 
či nucenou práci,  diskriminovat zaměstnance na základě 
etnického původu, národnosti, pohlaví, kultury, rasy, věku, 
náboženského vyznání nebo sexuální orientace, nadměrně 
a dlouhodobě překračovat zákonem stanovenou max. 
pracovní dobu, bránit svým zaměstnancům v jejich právu 
na shromažďování, sdružování a kolektivní vyjednávání 
a využívat jakékoliv psychické anebo fyzické formy 
disciplinárních opatření.

C. Životní prostředí

Skupina DEK dodržuje zákonné ekologické požadavky 
a očekává, že všichni její obchodní partneři získají 

ekologická povolení a licence nutné pro jejich provoz, 
budou je aktualizovat a konat v souladu s nimi.
Od svých obchodních partnerů očekává snahu o snížení 
produkce odpadu a emisí znečišťujících vzduch, půdu 
a vodu, aktivní přístup k recyklaci a opětovnému využití 
materiálů a produktů, neustálé zlepšování energetické 
efektivity výroby. Obchodní partneři skupiny DEK nesmějí 
porušovat platné národní a mezinárodní předpisy ohledně 
skladování, manipulace a likvidace nebezpečného odpadu 
a nakládat s chemickými látkami a směsmi způsobem, který 
poškozuje životní prostředí, ohrožuje život či zdraví.

Monitoring

Skupina DEK si v případě nutnosti vyhrazuje právo 
monitorovat, zda stávající i noví obchodní partneři tento 
Etický kodex dodržují. Monitorování může proběhnout 
za účasti specializovaných, nezávislých organizací. Skupina 
DEK bude své obchodní partnery o případném monitoringu 
a jeho výsledcích informovat.
Při porušení tohoto Etického kodexu skupina DEK neukončí 
obchodní vztahy se svými obchodními partnery pouze 
za předpokladu, že obchodní partner prokáže přání a ochotu 
situaci napravit. Pokud dojde k opakovanému porušení bez 
dostatečné nápravy, DEK takový obchodní vztah ukončí.

Základem fi remní kultury všech společností skupiny DEK jsou poctivost, odpovědnost, kvalita, 
inovace, respekt a otevřená komunikace. Dlouhodobého obchodního úspěchu nelze dosáhnout 
bez společenské odpovědnosti, a to jak vůči zaměstnancům, tak obchodním partnerům, 
společnosti a životnímu prostředí. Skupina DEK se snaží vyhledávat partnery, kteří při svém 
podnikání uplatňují obdobné etické normy.
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