
Etický kodex pro subdodavatele a dodava-
tele definuje zásady a požadavky týkající se 
morální bezúhonnosti jednání a dodržování 
etických norem a příslušné legislativy, které 
musí subdodavatelé a dodavatelé Dussmann 
Group splňovat. Od svých subdodavatelů, 
dodavatelů a poradců (dále jen „obchodních 
partnerů“) Dussmann Group očekává, že 
ve svých firmách dodržují a v praxi uplatňují 
normy popsané v následujícím textu, a to 
nejen v souvislosti s obchodními aktivitami se 
Skupinou Dussmann, ale i s dalšími zákaz-
níky, smluvními partnery, konkurenty a úřady 
veřejné správy. Od obchodních partnerů 
Dussmann Group se rovněž očekává, že rozšíří 
principy stanovené v tomto Etickém kodexu i 
na své vlastní obchodní partnery.

Dodržujte legislativu a předpisy 
Dussmann Group vyžaduje, aby její obchodní 
partneři dodržovali příslušné zákony, předpisy 
a normy.

Předcházejte korupci a úplatkářství
Dussmann Group očekává od svých obchod-
ních partnerů, že budou bojovat se všemi for-
mami korupce a hospodářské kriminality a že 
v tomto ohledu zavedou preventivní opatření. 
Obchodní partneři zajistí, že jejich zaměstnanci 
a subdodavatelé nenabídnou, neslíbí ani nedají 

žádné výhody zaměstnancům Dussmann 
Group nebo třetím stranám jim blízkým se 
záměrem ovlivnit nezávislé podnikatelské 
rozhodnutí nečestným způsobem. Pokud by 
zaměstnanec Dussmann Group aktivně žádal 
o nějakou výhodu, je nutné to okamžitě nahlá-
sit oddělení pro dodržování pravidel a předpisů 
Dussmann Group.

Vyhýbejte se střetu zájmů
Dussmann Group očekává od svých obchod-
ních partnerů, že budou přijímat rozhodnutí 
ohledně obchodních aktivit se Skupinou 
Dussmann výhradně na základě objektivních 
kritérií. Střetům s osobními zájmy nebo jinými 
aktivitami, včetně těch zahrnujících rodinné 
příslušníky nebo jim blízké osoby, se zabrání 
nebo jsou transparentně zveřejněny.

Dodržujte pravidla čestné soutěže  
a antimonopolní zákony
Obchodní partneři dodržují všechny poža-
davky zákona o hospodářské soutěži. Neuza-
vírají dohody a ujednání, které ovlivňují ceny, 
podmínky, strategie a vztahy se zákazníky, 
zejména během účasti ve výběrových řízeních. 
Totéž platí pro výměnu konkurenčně citlivých 
informací a pro jakékoli další kroky, které 
skutečně či potenciálně omezují konkurenci 
nějakým nezákonným způsobem.
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Chraňte životní prostředí
Dussmann Group očekává od svých obchod-
ních partnerů, že budou trvale snižovat spo-
třebu energií, materiálů a dalších zdrojů a 
snižovat množství odpadu. Dussmann Group 
vyžaduje používání ekologicky šetrných 
výrobků, aby se omezoval dopad na životní 
prostředí.

Zavést bezpečnost a ochranu zdraví na 
pracovišti
Obchodní partneři zajišťují bezpečné, zdravé 
pracovní podmínky, aby předcházeli pracovním 
úrazům a nemocem z povolání. Poskytují svým 
zaměstnancům nezbytné pracovní materiály a 
pomůcky. Obchodní partneři pořádají pro své 
zaměstnance pravidelná školení a instruktáže a 
vedou o tom dokumentaci. Okamžitě nahlašují, 
dokumentují a hodnotí rizika, jakmile je zjistí, a s 
prací související nehody, jakmile k nim dojde.

Dodržujte lidská práva
Obchodní partneři respektují důstojnost kaž-
dého jedince a zajištují dodržování lidských 
práv v rámci celého hodnotového řetězce.

Postavte se proti diskriminaci
Obchodní partneři vylučují všechny formy 
diskriminace založené na pohlaví, věku, barvě 
kůže, původu, národnosti, náboženství, sexu-
ální orientaci, postižení, politickém názoru nebo 
aktivitě v odborech.

Podporujte rovné příležitosti a čestnost 
Ve svém jednání obchodní partneři zajištují 
čestnost, důvěru a respekt. Obchodní partneři 
vyplácejí adekvátní platové ohodnocení a dodr-
žují právně závazné úrovně minimální mzdy.

Předcházejte dětské práci
Dussmann Group očekává od svých obchod-
ních partnerů, že ve svých provozech zakazují a 
nepoužívají žádné formy dětské práce. Mini-
mální věk pro zaměstnání nesmí být nižší než 
věk, kdy končí povinná školní docházka, a v 
žádném případě ne nižší než 15 let. Nikdo není 
výhružkami přímého či nepřímého násilí nebo 

zastrašováním nucen k práci proti své vůli. 
Zaměstnání je dobrovolné.

Zabraňte všem formám obtěžování a 
zneužívání
Obchodní partneři netolerují obtěžování nebo 
zneužívání, zejména nevítanou pozornost a 
fyzické či slovní útoky.

Dodržujte právo na svobodné 
shromažďování, svobodu 
sdružování a kolektivní vyjednávání
Obchodní partneři prosazují právo na svobodu 
shromažďování, svobodu sdružování a kolek-
tivní vyjednávání. Dodržovány jsou příslušné 
předpisy ohledně spravedlivých pracovních 
podmínek.

Chraňte data a firemní majetek
Při zpracovávání osobních údajů věnují naši 
obchodní partneři velkou péči zachování přísné 
důvěrnosti v souladu s předpisy o ochraně dat. 
Obchodní partneři se při sběru a zpracovávání 
údajů omezují na to, co je nezbytně nutné nebo 
smluvně dojednané v souvislosti s poskyto-
váním služeb Skupině  Dussmann a výhradně 
v době, kdy je služba poskytována, nebo dle 
smluvního ujednání. Bezpečnost dat je zajiš-
ťována vhodnými technickými a organizačními 
opatřeními. Zaměstnávaný personál je vyško-
lený, aby zachovával mlčenlivost a dodržoval 
předpisy o ochraně údajů. Majetek Skupiny. 
Dussmann a majetek jejích klientů je využí-
ván šetrně a výhradně k zamýšlenému účelu. 
Zařízení, pracovní vybavení, práva k použití a 
licence je povoleno používat pouze ke služeb-
ním účelům a v rozsahu servisní smlouvy.

Dodržujte a prosazujte Etický kodex v praxi
Obchodní partneři zodpovídají za informování 
svých zaměstnanců o obsahu Etického kodexu 
pro subdodavatele a dodavatele a za zajiš-
tění, že mu rozumějí a dodržují ho. Dussmann 
Group rovněž požaduje od svých obchodních 
partnerů, aby uplatňovali ustanovení tohoto 
Etického kodexu mezi svými subdodavateli a 
dodavateli. Dussmann Group si vyhrazuje právo 



kontrolovat dodržování Etického kodexu buď 
sama, nebo smluvně prostřednictvím nezávislé 
třetí osoby. Než kontrola proběhne, dojde ke 
konzultaci s dotčeným obchodním partnerem.

Nahlašujte porušení a obavy
(notifikační systém/ombudsman)
Když dojde během práce obchodního part-
nera pro Skupinu Dussmann ke zjištění poru-
šení Etického kodexu nebo podezření na něj, 
je Dussmann Group okamžitě informována. 
Obchodní partneři používají notifikační systém 
(ombudsmana) Dussmann Group:  
www.dussmanngroup.com/en/
corporate-responsibility/compliance
Obchodní partneři netolerují diskriminaci těch, 
kteří nahlásí porušení Etického kodexu.

Nedodržení má důsledky 
Pokud by obchodní partner nedodržel své 
závazky vyplývající z Etického kodexu, je 
Dussmann Group oprávněna uplatnit svá práva 
v souladu se smluvními předpisy. Důsledky 
mohou zahrnovat ukončení smluvního vztahu.

Otázky týkající se Etického kodexu je 
možné zasílat na oddělení dodržování 
pravidel a předpisů Dussmann Group:
Dussmann Service s.r.o.  
compliance department
compliance@dussmann.cz 
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Potvrzení obchodním partnerem
Obdrželi jsme kopii Etického kodexu a zavazujeme se nad rámec stávajících  
smluvních závazků dodržovat jeho ustanovení.

  
místo, datum  podpis obchodního partnera 

  
firemní razítko  jméno (hůlkovým písmem), funkce


