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PREAMBULE
Společnost DEL a její dceřiné společnosti dlouhodobě vnímají své 
podnikatelské aktivity v kontextu zodpovědností k místu, kde působí,                   
s důrazem na sociální odpovědnost. Pro společnost je důležité mít jasně 
nastaveny standardy v oblasti pracovních podmínek, bezpečnosti, 
nediskriminaci, v etickém jednání, v ochraně životního prostředí, 
protikorupčních aktivitách či v sociální oblasti.

Společnost DEL očekává od svých dodavatelů a poskytovatelů služeb 
obdobný závazek. Společnost předpokládá, že se k tomuto závazku připojí, 
a to formou akceptace tohoto kodexu v souvislosti se zahájením 
vzájemného smluvního vztahu.

PRÁVNÍ SHODA
Dodavatelé se zavazují dodržovat všechny zákonné, úřední nebo právnímu 
souhlasy podléhající ustanovení zemí, ve kterých provozují svou činnost. 

Pokud se obsah tohoto závazného prohlášení dodavatelů dostane do 
střetu s právními předpisy příslušné země, je třeba vždy jednat podle 
platných zákonných, úředních nebo právních souhlasů podléhajících 
ustanovení dané země.

SOCIÁLNÍ ZODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI (CSR)
DEL očekává, že dodavatelé a obchodní partneři vnímají odpovědnost              
k místu či regionu, ve kterém působí a zároveň naplňují závazek ke komunitě, 
jejíž jsou součástí. Svým jednáním a chováním, vedle svého hlavního cíle, 
integrují ekonomická, sociální a ekologická hlediska do každodenních 
firemních operací a interakcí s cílem zajistit trvale udržitelný rozvoj.  

JEDNÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI
DEL očekává, že se jeho dodavatelé budou řídit základními pracovními 
právy stanovenými v platných vnitrostátních právních předpisech. Kromě 
toho DEL očekává, že budou uznány základní pracovní normy Mezinárodní 
organizace práce (ILO), s přihlédnutím k zákonům a právním formám 
použitelným v různých zemích.

ODMĚNA A PRACOVNÍ DOBA
DEL očekává, že jeho dodavatelé budou dodržovat platné právní předpisy 
o pracovní době. Očekává se, že zaměstnanci dodavatelů obdrží odměnu  
v souladu s těmito předpisy.

Dodavatel platí odměny, které odpovídají nebo převyšují minimální mzdy                  
v odvětví dodavatele. Navíc hradí všechny zákonem předepsané dávky,                
v případě přesčasů minimálně zákonem předepsanými náhradami.

Zaměstnanci dostávají v pravidelně výpočet mzdy, kde je uveden základ, 
dle kterého jsou odměňováni.

Pracovní doba každého jednotlivého pracovníka nepřevyšuje zákonnou 
maximální dobu. Pracovní hodiny všech zaměstnanců se zaznamenávají 
pomocí transparentního a spolehlivého systému. 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
DEL očekává, že jeho dodavatelé dodrží platné právní předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Od dodavatelů se také očekává, že 
zavedou a využijí vhodný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. To zahrnuje identifikace skutečných a potenciálních bezpečnostních 
rizik souvisejících s prací a školení zaměstnanců v prevenci úrazů a nemocí                   
z povolání.

Výrobní závody, pracoviště a výrobní prostředky jsou tvořeny tak, že 
zabraňují vzniku úrazů a zranění a jsou zajištěny přiměřené hodnoty hluku, 
světla a čistoty vzduchu. Dodavatelé zjišťují, dokumentují a pokud možno 
omezují tělesně namáhavé činnosti. Dále hodnotí chemické, biologické                   
a fyzikální působení na zaměstnance a eliminují možná rizika. Zaměstnanci 
mají k dispozici srozumitelné informace o pracovišti, bezpečnosti a ochraně 
zdraví a minimálně jednou za 12 měsíců jsou v této oblasti proškolováni. 
Všichni zaměstnanci mají právo upozorňovat na bezpečnostní rizika, bez 
obav z restrikcí.

Zaměstnanci mají volný přístup k čisté pitné vodě, k hygienickému 
sanitárnímu zařízení a mají k dispozici osobní ochranné pomůcky. Mají 
přístup k místu, kde se připravuje jídlo, prostory jsou v hygienicky 
nezávadném stavu. 

Zranění nebo nemoci z povolání se evidují, dodavatel dokumentuje                         
a analyzuje příčiny a snaží se je odstranit. Dodavatel zajišťuje adekvátní 
zdravotní ošetření po pracovním úrazu, podporuje zdravotní rehabilitaci.                  
V případě zdravotního poškození z povolání dbá dodavatel mimo jiné                      
o odškodnění při trvalé pracovní neschopnosti.

NOUZOVÉ SITUACE 
Konstrukce firemních budov odpovídá bezpečnostním předpisům. To se 
týká také nutných systémů požární signalizace, vybavení k likvidaci požáru, 
únikových cest a záchranných plánů. 

Aby se lidé mohli v nouzových situacích chovat bezpečně a správně, 
vyhotovují se nouzové plány, ve kterých se uvádějí a vyhodnocují možné 
nouzové situace a stanovují se opatření, která je třeba učinit pro 
minimalizování dopadů nouzového případu. Všichni zaměstnanci jsou 
pravidelně, nejméně jednou za 12 měsíců, proškolováni v bezpečnostních 
otázkách, jako je například evakuace, stanoviště a aktivace nouzových 
poplachů, a toto proškolení je dokumentováno atd.

SVOBODA SDRUŽOVÁNÍ
DEL očekává, že dodavatel poskytuje svým zaměstnancům právo na 
svobodu shromažďování. To zahrnuje například účast ve sdruženích nebo 
založení pracovních organizací, příp. přistoupení k nim. Kromě toho mají 
zaměstnanci právo účastnit se kolektivního shromáždění.

Zaměstnanci mají možnost hovořit s dodavatelem o pracovních 
podmínkách, aniž by se museli obávat restrikcí.

UBYTOVÁNÍ: 
Jestliže dodavatel poskytuje svým zaměstnancům k dispozici ubytování, 
pečuje o to, aby bylo čisté a bezpečné.

Ubytování je přiměřeně větrané a vytápěné.

Je k dispozici minimální míra soukromého prostoru, přiměřený počet 
nouzových východů a teplá voda ke koupání a sprchování. Volnost pohybu 
zaměstnanců nesmí být omezena.

DĚTSKÁ PRACOVNÍ SÍLA
DEL deklaruje, že dětská práce je ve smyslu příslušných národních                            
a mezinárodních ustanovení zakázána. 

Dítětem se rozumí osoba mladší 15 let, ve školním věku, nebo která 
nedosahuje minimálního věku pro práci, vždy podle toho, který věk je vyšší. 
Pokud je místní stanovený minimální věk pro práci 14 let, lze akceptovat. 
Vzdělávací programy, které jsou v souladu se zákonnými ustanoveními, jsou 
povolené.

Aby bylo možné vyloučit práci dětí, vede dodavatel doklady o věku svých 
zaměstnanců.

Dodavatel dbá rovněž v rámci povoleného zaměstnávání osob mladších 18 
let o to, aby zůstaly zachovány zdravotní a ostatní psychické či fyzické 
zájmy dítěte. Osobám mladším 18 let nepřiděluje práci spojenou se 
zvláštními riziky pro dospívající. Práce v noci je dovolená pouze omezeně,               
s ohledem na potřeby vzdělávání dětí.

DISKRIMINACE
DEL očekává, že jeho dodavatelé budou podporovat rovné příležitosti                
a rovné zacházení a zakazují jakoukoli diskriminaci v souvislosti s náborem, 
podporou zaměstnanců a poskytováním vzdělávacích či školicích opatření.
Zapovězen je jakýkoliv druh diskriminace na základě rasy, barvy pleti, 
národnosti, sociálního původu, možného postižení, věku, pohlaví, sexuální 
orientace, rodinného stavu, těhotenství, náboženství, politického smýšlení 
nebo členství v odborech.

NUCENÁ PRÁCE A OBCHOD S LIDMI
DEL očekává, že jeho dodavatelé zakazují ve svých společnostech nucenou 
práci.

Pracovní výkonnost zaměstnanců nesmí být vynucována ani psychickým či 
fyzickým násilím, ani využíváním závislostí. K tomu se řadí mimo jiné 
nevolnictví a vynucená vězeňská práce. Účastenství na obchodu s lidmi               
a práci otroků je zakázáno. Pokud je předpokladem pro zaměstnání nějaké 
osoby zvláštní úřední souhlas (např. pracovní povolení), postará se 
dodavatel o dodržení tohoto předpokladu. Musí být zachována důstojnost 
a soukromí každého jednotlivého zaměstnance.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
(voda, odpady, ovzduší, energie, emise skleníkových plynů, nakládání                       
s chemickými látkami)

DEL očekává, že jeho dodavatelé budou dodržovat platné národní zákony, 
předpisy a normy v oblasti životního prostředí. Od dodavatelů se také 
očekává, že zavedou a využijí vhodný systém environmentálního 
managementu (např. V souladu s ISO 14001), aby v maximální míře 
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postupu je trvalá udržitelnost a ochrana přírodních zdrojů v každodenních 
výrobních i obchodních operacích.

Dodavatelé musí periodicky dokumentovat, evidovat a vyhodnocovat 
množství spotřebované pitné vody a vypouštěné odpadní vody, produkci 
odpadů, emisí do ovzduší, spotřebu elektrické energie a emise skleníkových 
plynů, nakládání s chemickými látkami. Pokud mají nesporné nebezpečné 
vlastnosti, musí se jejich druh, množství a zůstatek vždy přesně sledovat                  
a dokumentovat.

Pitná voda a odpadní voda – DEL požaduje od dodavatelů trvalou ochranu 
povrchových a podzemních vod, dále že budou hospodárně využívat vodní 
zdroje a trvale vytvářet podmínky pro zlepšení jakosti povrchových                          
i podzemních vod. 

Odpady – DEL požaduje od dodavatelů, aby předcházeli vzniku odpadu, 
při nakládání s odpady dodržovali pravidla ochrany životního prostředí, 
ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje, odpady odevzdávali 
oprávněným osobám, které mají právo nakládat s odpady.

Ovzduší – emise – DEL požaduje od dodavatelů předcházení znečišťování 
ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro 
lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší, snížení zátěže životního 
prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy                        
a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí 
postižených v důsledku znečištění ovzduší.

Elektrická energie – DEL požaduje od dodavatelů trvalá opatření pro 
efektivní využití energie, nakládání s energií, aktivní informování                                  
a sebevzdělávání v oblasti úspor energie a využití obnovitelných                             
a druhotných zdrojů.

Emise skleníkových plynů – DEL požaduje od dodavatelů ukončit výrobu                  
a používání látek poškozujících ozonovou vrstvu všude tam, kde jsou                       
k dispozici technicky dostupné náhradní látky nebo technologie s nízkým 
potenciálem globálního oteplování.

Nakládání s chemickými látkami - DEL očekává, že dodavatelé stanoví 
systém prevence závažných havárií pro objekty, ve kterých využívá nebo 
skladuje nebo jinak nakládá s nebezpečnými látkami nebo směsmi, s cílem 
snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na 
životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek v těchto objektech                       
a v jejich okolí.

Aby se zaručilo bezpečné zacházení, bezpečné skladování, bezpečná 
přeprava a řádná likvidace látek škodlivých pro životní prostředí, je nutné 
dodržovat právní požadavky na značení látek a ustanovení o recyklaci                   
a likvidaci.

Dodržují se všechny zákony týkající se zákazu nebo omezeného použití 
určitých látek. 

PROTIKORUPČNÍ A ÚPLATKÁŘSKÁ POLITIKA
DEL očekává, že její dodavatelé nebudou tolerovat vůbec žádnou korupci, 
a ve svých společnostech zaručí dodržování úmluv OSN a Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zaměřených na boj proti korupci 
a příslušných protikorupčních dohod korupční zákony. 

Zajistí zejména to, aby jejich zaměstnanci, subdodavatelé a zástupci 
nenabízeli, neslibovali ani neposkytovali zaměstnancům DEL nebo 
přidruženým třetím stranám výhody s cílem získat objednávku nebo jiný typ 
preferenčního zacházení v rámci podnikání.

PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ:
DEL očekává, že jeho dodavatelé budou dodržovat příslušné zákonné 
povinnosti v oblasti prevence praní špinavých peněz a nebudou se podílet 
na praní špinavých peněz.

ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ
DEL očekává, že rozhodnutí dodavatelů týkající se jejich obchodních aktivit 
se společností DEL budou přijímána pouze na základě objektivních kritérií. 
Konfliktům zájmů se soukromými zájmy nebo jinými činnostmi hospodářské 
nebo jiné povahy je třeba se vyhýbat od samého počátku; to platí i pro 
rodinné příslušníky a jiné spřízněné strany.

POZVÁNKY A DÁRKY
Společnost DEL očekává, že její dodavatelé nebudou nabízet pozvánky                   
a dary jako prostředek k ovlivňování lidí. Pozvánky a dary by měly být 
poskytovány zaměstnancům DEL nebo přidruženým osobám, pouze pokud 
jsou příležitostí a rozsahem vhodné, tj. měly by být nízké hodnoty                                
a vyjadřovat obecně akceptovanou místní obchodní praxi. Stejně tak 
dodavatelé nebudou žádat zaměstnance DEL o nepřiměřené výhody.

DODAVATELSKÉ VZTAHY A KOMUNIKACE
V přiměřené míře DEL očekává, že jeho dodavatelé předají všechny zde 
uvedené zásady a požadavky svým subdodavatelům a dodavatelům.

VOLNÁ SOUTĚŽ
DEL očekává, že se jeho dodavatelé budou chovat spravedlivě                                   
v hospodářské soutěži a budou dodržovat platné zákony o hospodářské 
soutěži. Dodavatelé se nesmí účastnit dohod o protisoutěžním právu                              
s konkurenty ani zneužívat existujícího dominantního postavení, které by již 
mohli mít.

DODRŽOVÁNÍ KODEXU CHOVÁNÍ DODAVATELŮ A OBCHODNÍCH 
PARTNERŮ SPOLEČNOSTI DEL
Za účelem ověření, zda dodavatelé dodržují zásady a požadavky 
stanovené v tomto Kodexu chování dodavatelů a obchodních partnerů 
společnosti DEL, může DEL po dohodě s dodavatelem nechat provést 
audity na místě třetí stranou jmenovanou DEL. Jakékoli porušení zásad                  
a požadavků stanovených v uvedeném Kodexu chování dodavatelů                          
a obchodních partnerů společnosti DEL se považuje za významné porušení 
smluvního vztahu ze strany dodavatelů.

V případě podezření na nedodržení zásad a požadavků stanovených                     
v Kodexu chování dodavatelů a obchodních partnerů společnosti DEL 
(např. negativní zprávy v médiích) si společnost DEL vyhrazuje právo 
vyžádat si informace o skutečnostech konkrétního případu.

DEL je rovněž oprávněna uskutečnit mimořádné ukončení individuálních 
nebo všech smluvních vztahů s dodavateli, u nichž lze prokázat, že 
nedodrželi Kodex chování dodavatelů, nebo s obchodními partnery 
naplánovat a realizovat opatření ke zlepšení poté, co jim byla poskytnuta 
přiměřená lhůta.

SEZNAM VYUŽITÝCH ZDROJŮ A DOPORUČENÍ
Při přípravě tohoto Kodexu byly podpůrně použity následující normy:

Organizace spojených národů - Global Compact

Všeobecná deklarace lidských práv

Mezinárodní organizace práce (ILO)

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE:
Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s Kodexem chování dodavatelů                     
a obchodních partnerů společnosti DEL a tímto se zavazuje dodržovat                    
a uznávat všechny zásady a předpisy v něm uvedené.

Dodavatel vyjadřuje souhlas s tímto kodexem akceptací Objednacích 
obchodních podmínek společnosti DEL a.s.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 2.1.2020

www.unglobalcompact.org

www.un.org./en/rights

www.ilo.org
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