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Kódex správania sa spoločnosti DACHSER pre 
obchodných partnerov 

 
1. Preambula 

 
So svojím mottom „morálna zásadovosť v logistike“ popisuje spoločnosť DACHSER tému dodržiavania 

pravidiel najmä ako požiadavku na seba, ale zároveň aj na svojich obchodných partnerov. 

 

 

 
Spoločnosť DACHSER je presvedčená, že udržateľne riadená a perspektívna spoločnosť môže byť z 

veľkej časti založená na čestnom správaní sa všetkých osôb zúčastnených na procese. Pomocou 

bezúhonného, spoľahlivého a dôveryhodného správania vytvorí spoločnosť DACHSER základ pre 

dlhodobé a úspešné obchodné vzťahy. 

 
Riadiaci systém dodržiavania pravidiel spoločnosti DACHSER je založený na záväzných princípoch 

správania sa a na zásadách medzinárodne uznávaných noriem pre zodpovedné vedenie spoločnosti, 

ktoré by mali dodržiavať predovšetkým všetky strany zúčastňujúce sa na obchode. Táto 

angažovanosť sa musí prejaviť aj vo vzťahoch k našim obchodným partnerom. Tento „Etický kódex 

spoločnosti DACHSER pre obchodných partnerov“ určuje preto záväzné minimálne požiadavky pre 

eticky správne konanie. Spoločnosť DACHSER očakáva od svojich obchodných partnerov, že ho budú 

absolútne dodržiavať a presadzovať. 
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Obchodný partner spoločnosti Dachser musí pri realizácii svojej vlastnej obchodnej činnosti, ako aj v 

rámci svojich dodávateľských reťazcov venovať mimoriadnu starostlivosť ochrane ľudských práv a 

životného prostredia. Nútená práca v akejkoľvek forme nesmie byť ani strpená, ani sa nesmie z nej 

profitovať. Jeho zamestnanci musia mať počas trvania zamestnania zaručenú voľnosť pohybu. Musia 

mať právo vytvárať zastúpenia zamestnancov a viesť kolektívne rokovania na reguláciu pracovných 

podmienok. Obchodný partner spoločnosti Dachser nesmie využívať detskú prácu ani z detskej práce 

profitovať. Zamestnanci musia byť chránení pred akýmkoľvek fyzickým, psychickým, verbálnym, 

sexuálnym alebo psychologickým šikanovaním/obťažovaním, zneužívaním alebo príslušnými 

diskriminujúcimi nebezpečenstvami na pracovisku. Platí požiadavka konkurencieschopného a výkonu 

zodpovedajúceho odmeňovania zamestnancov. Obchodný partner spoločnosti Dachser musí 

zabezpečiť, aby svojim zamestnancom ponúkal bezpečné, hygienické a zdravotne neškodné 

pracovisko. Musia sa dodržiavať aktuálne platné vnútroštátne regulácie upravujúce pracovný čas.  

Obchodný partner spoločnosti Dachser si musí byť vedomý aktuálne platných legislatívnych 

ekologických požiadaviek s ohľadom na svoju obchodnú činnosť. Neprestajne by sa mal usilovať vplyvy 

na životné prostredie spôsobené svojou obchodnou činnosťou minimalizovať proaktívnym prístupom a 

zodpovedným manažmentom. Obchodný partner je povinný dodržiavať tieto štandardy aj v svojom 

následnom dodávateľskom reťazci a zabezpečiť ich realizáciu. 

Základné princípy tohto kódexu správania sa predstavujú požadované minimum vzhľadom na konanie 

obchodného partnera. V prípadoch, ak regulácie vnútroštátnych a medzinárodných zákonov, 

špecifických priemyselných štandardov, platných tarifných zmlúv a tento kódex správania sa upravujú 

rovnakú tému, platí vždy prísnejšia regulácia (napr. regulácia, ktorá zaručuje väčšiu ochranu pre 

zamestnancov alebo pre životné prostredie). 

 
Spoločnosť DACHSER má od svojich obchodných partnerov tieto konkrétne očakávania: 

 
2. Princípy 

 
2.1 Udržiavanie férovej hospodárskej súťaže 

 
Ako obchodný partner spoločnosti DACHSER 

 
- Dbáme na férovú a poctivú hospodársku súťaž 

 
- Dodržiavame príslušné zákony na regulovanie hospodárskej súťaže. Vo všeobecnosti 

zakazujú platné právne ustanovenia najmä dohody alebo dohodnuté spôsoby konania s 

konkurenciou v súvislosti s cenami alebo podmienkami, rozdelením trhu alebo zákazníkov ako 

aj nečestné praktiky hospodárskej súťaže. Nielen konkrétne dohody, ale aj dohodnuté konanie 

a neformálne rozhovory, ktoré majú v úmysle obmedziť alebo ovplyvniť hospodársku súťaž, sú 

zakázané 
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- je nám známe, že výmena informácií o spoločnosti, ktoré sú citlivé z pohľadu hospodárskej 

súťaže, môže neprípustným spôsobom ovplyvniť alebo obmedziť hospodársku súťaž 

 

2.2 Boj proti korupcii 

 
Ako obchodný partner spoločnosti DACHSER 

 
- Zabezpečíme dodržiavanie platných protikorupčných zákonov 

 
- Zabezpečíme, aby sme sa žiadnym spôsobom nepodieľali na podplácaní alebo korupcii 

 
- Zabezpečíme, aby sa pozornosti v rámci obchodného vzťahu odovzdávali alebo prijímali len v 

právne povolenom rámci. Postaráme sa najmä o to, aby naši zamestnanci, subdodávatelia 

alebo zástupcovia neponúkali, nesľubovali alebo neposkytovali zamestnancom spoločnosti 

DACHSER žiadne výhody s cieľom získať zákazku alebo byť inak uprednostnený 

 
- Nepreplatíme žiadne náklady za pohostenie alebo pozvanie zamestnancov spoločnosti 

DACHSER na rôzne podujatia, ktoré presahujú bežné a zákonom povolené obyčaje 

 
- Nebudeme v mene spoločnosti DACHSER ponúkať, sľubovať alebo poskytovať takéto 

nečestné výhody tretím stranám (napr. verejným činiteľom) 

 
2.3 Vyhýbanie sa konfliktu záujmov 

 
Ako obchodný partner spoločnosti DACHSER 

 
- Rozhodnutia budeme robiť výhradne na základe vecných úvah 

 
- Pri robení rozhodnutí sa nenecháme neprípustným spôsobom viesť osobnými záujmami 

 
- Vyhneme sa situáciám, v ktorých stoja naše záujmy v konflikte so záujmami spoločnosti 

DACHSER 

 
2.4 Dodržiavanie zásad národného a medzinárodného obchodu 

 
Ako obchodný partner spoločnosti DACHSER 

 
- Dodržiavame zákony a predpisy, ktoré regulujú export resp. import tovarov, výrobkov a 

služieb 

 
- Výslovne potvrdzujeme, že sú nám známe všetky zákonom stanovené povinnosti – najmä: 

predpisy týkajúce sa zahraničnej ekonomiky a colné predpisy najmä s ohľadom na embargá 

platné pre osoby, krajiny alebo tovar – a že ich úplne a neobmedzene dodržiavame 
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2.5 Vytváranie a dodržiavanie bezpečných a férových pracovných podmienok 

 
Ako obchodný partner spoločnosti DACHSER 

 
- Budeme dodržiavať zákonom stanovené nariadenia pre férové pracovné podmienky vrátane 

spravodlivého odmeňovania a primeraného pracovného času 

 
- Odsúdime akúkoľvek formu nútenej a detskej práce 

 
- Zabezpečíme pre svojich zamestnancov bezpečné pracoviská v súlade s medzinárodnými 

normami 

 
- Pri jednaní so zamestnancami alebo uchádzačmi sa budeme riadiť vecnými a transparentnými 

kritériami. Ako obchodný partner spoločnosti DACHSER zabezpečíme svojim zamestnancom 

pracovné prostredie, v ktorom nebudeme trpieť diskrimináciu ako aj akýkoľvek druh 

obťažovania a znevýhodňovania kvôli rase alebo etnickému pôvodu, pohlaviu, náboženstvu 

alebo svetonázoru, postihnutiu, veku alebo sexuálnej identite 

 
2.6 Ochrana údajov a informačná bezpečnosť 

 
Ako obchodný partner spoločnosti DACHSER 

 
- Pri zhromažďovaní, ukladaní, spracúvaní alebo prenose informácií dodržiavame príslušné 

platné zákony a pravidlá 

 
- Všetky informácie, ktoré získame od spoločnosti DACHSER použijeme výhradne na plnenie 

našich úloh v rámci služieb pre spoločnosť DACHSER a budeme ich chrániť pred 

neoprávneným interným a externým použitím 

 
2.7 Ochrana životného prostredia 

 
Ako obchodný partner spoločnosti DACHSER 

 
- Sa zaväzujeme šetrne zaobchádzať s prírodnými zdrojmi 

 
- Vyhneme sa akémukoľvek ohrozeniu osôb alebo životného prostredia 

 
- Budeme samozrejme dodržiavať všetky platné právne ustanovenia o ochrane životného 

prostredia 
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2.8 Subdodávatelia a tretie strany 

 
Ako obchodný partner spoločnosti DACHSER 

 
- Budeme informovať o zásadách tohto etického kódexu od tretích strán, ktoré využijeme na 

splnenie povinností voči spoločnosti DACHSER, a vyžadovať od nich ich dodržiavanie 

 

3. Kontrola 

 
Spoločnosť DACHSER si vyhradzuje právo sama alebo prostredníctvom tretej strany skontrolovať 

dodržiavanie a presadzovanie zásad tohto etického kódexu v organizácii obchodného partnera. 

Spoločnosť DACHSER sa v tomto prípade s obchodným partnerom vopred dohodne. 

 
Ak bude z výsledku takejto kontroly vyplývať, že obchodný partner etický kódex nedodržiava, je tento 

povinný okamžite reklamované nedostatky odstrániť. 

 
Od prípadných škôd, ktoré vzniknú spoločnosti Dachser v dôsledku nedodržania požiadaviek tohto 

kódexu správania sa obchodným partnerom, predovšetkým nedodržania požadovanej starostlivosti 

v dodávateľskom reťazci, ho musí tento obchodný partner v plnom rozsahu na prvé požiadanie 

oslobodiť. 

 

Nezávisle od toho prislúcha spoločnosti Dachser pri porušení, ktoré nebude po výzve napravené 

v primeranej lehote, právo na okamžité vypovedanie obchodného vzťahu s vylúčením akéhokoľvek 

ručenia voči obchodnému partnerovi. 

 
Ak obchodný partner dospeje k názoru, že princípy tohto etického kódexu by sa počas spolupráce so 

spoločnosťou DACHSER nemali dodržiavať, môže túto skutočnosť oznámiť prostredníctvom systému 

pre oznamovateľov „supportDACHSER“, resp. na www.dachser.com. 

 
Svojím podpisom potvrdzuje obchodný partner, že obdržal etický kódex pre obchodných partnerov a 

dodrží v ňom uvedené zásady: 

 

 

  _  _ 

Miesto, dátum 

  _   

 

Pečiatka, podpis 

 
(Ak je tento etický kódex pre obchodných partnerov pripojený ako príloha samostatnej zmluvy, nie je 

potrebný samostatný podpis) 


