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Etický kodex dodavatele Domu zahraniční spolupráce 

V roce 2021 jsme v DZS přijali Strategii udržitelnosti, a zavázali jsme se tak k odpovědnému 
přístupu ke svému fungování. I vzhledem k novelizaci Zákona o zadávání veřejných zakázek, který 
nabyl účinnosti ke dni 1.1.2021, je naším cílem zajišťovat, aby naše veřejné zakázky byly plněny s co 
největším ohledem k životnímu prostředí, stejně jako sociálně, eticky a ekonomicky odpovědným 
způsobem. Rovněž si klademe za cíl vstupovat do právních vztahů s takovými dodavateli, kteří 
sdílejí a dodržují naši strategii a vizi.  

Od dodavatelů očekáváme, že prokážou odhodlání a aktivní zapojení při naplňování stanovených 
standardů.  V průběhu času čekáme i jejich zlepšování v souvislosti s prosazováním a podporou 
prospěšných sociálních, etických, environmentálních a ekonomických postupů a tomu odpovídající 
praxe.  

Ustanovení tohoto Etického kodexu dodavatele (dále jen „kodex“) představují minimální standardy, 
které DZS očekává od svých dodavatelů – a to v oblasti etického obchodního jednání, ochrany 
lidských práv, stejně jako etického přístupu k práci, boje proti korupci a ochrany životního 
prostředí. Tento kodex by ovšem neměl bránit společnostem, aby stanovené minimální standardy 
dále rozvíjely.  

Udržitelnost je pro nás zásadním předpokladem úspěchu našeho fungování a naplňování našeho 
poslání. Stejné principy požadujeme i od našich smluvních partnerů – protože věříme, že i ve 
spolupráci s nimi můžeme přispět k potřebným změnám a řešením současných globálních výzev.  

Dodavatel DZS je povinen dodržovat následující zásady:  

1. Etické obchodní jednání  

Dodavatel: 

Je samozřejmě povinen dodržovat všechny zákony a další právní předpisy zemí, ve kterých vyvíjí 
svou činnost. 

Nesmí být jakkoli zapojen do korupčních praktik nebo úplatkářství ani podporovat násilné činy, 
terorismus nebo zneužívání jednotlivců či komunit. 

Nevnucuje neudržitelné nebo nepřiměřené smluvní podmínky svým dodavatelům ani dalším 
subjektům v dodavatelském řetězci a nezneužívá svého postavení na trhu ani pozice zákazníka.  

Usiluje o zachování hospodářské soutěže a přispívá k čestné konkurenci. Odmítá jakékoliv jednání, 
které by se dalo považovat za jednání v rozporu s právem hospodářské soutěže nebo by mohlo být 
vnímáno jako nekalá soutěž.    

Vždy jedná s respektem a bezúhonností, a to včetně vedení otevřeného a transparentního 
účetnictví. 

Provedl řádnou kontrolu svého dodavatelského řetězce a dopadů spojených se svou činností a 
aktivně hledá způsoby, jak případné negativní dopady minimalizovat. 
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Poskytuje produkty a služby, které splňují kritéria kvality a bezpečnosti stanovená v příslušných 
smluvních ujednáních a stejně tak v aplikovatelných obecně závazných právních předpisech.  

Chrání důvěrné informace získané v souvislosti se spoluprací s DZS nebo v jejím rámci a zabrání 
jejich zneužití, neoprávněnému užití nebo úniku, a činí tak prostřednictvím vhodných a 
přiměřených opatření, jak organizačních, tak technických.  

2. Lidská práva a práva zaměstnanců 

Při výkonu své činnosti dodavatel: 

Respektuje základní lidská práva a hodnoty, a to zejména v těchto oblastech: nedopustí dětskou či 
nucenou práci ani jakoukoli diskriminaci na základě pohlaví, rasy, sexuální orientace, sociálního 
nebo fyzického znevýhodnění, náboženského vyznání či původu. Stejně tak jsou pro něj 
neakceptovatelné jakékoliv formy obtěžování nebo jiné nedůstojné zacházení a nedovolí také 
žádné formy zneužívání, ať už fyzického či psychického.  

Zároveň ručí za to, pro činnosti dodavatele nebude využíváno nucen práce. Zaručuje také 
zaměstnancům právo opustit svobodně své zaměstnání, pokud je to v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy dané země.  

Kromě toho prokazuje respektuje, jak místním, tak a mezinárodním právním předpisům, které 
upravují oblast pracovního práva, pokud jde o délku pracovní doby a pokud jde o příslušnou 
odměnu za odvedenou práci.  

Respektuje taktéž práva zaměstnanců, která vyplývají z právních předpisů, a to zejména právo na 
svobodné sdružování a možnost kolektivního vyjednávání. Taktéž chrání soukromí a rovněž 
osobních údaje zaměstnanců, a činí tak v souladu s platnými předpisy.   

Zajistí svým zaměstnancům a pověřeným osobám bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní 
prostředí v souladu s právními předpisy nebo standardy v daném oboru činnosti. 

Poskytuje zaměstnancům odpovídající odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci – vhodnou pro jejich obor – a vede zaměstnance k odpovědnosti. 

Umožní ochranu zaměstnanců v případě, že nahlásí pochybení nebo vyjádří pochybnost ve vztahu 
k vlastní organizaci nebo třetí osobě. Zajistí rovněž, aby se všemi dotčenými zaměstnanci bylo 
zacházeno spravedlivě a transparentně v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  

3. Protikorupční pravidla a střet zájmů 

Dodavatel výslovně prohlašuje, že: 

Se prokazatelně seznámil s Protikorupčním programem DZS (k dispozici na webu DZS) a v bodech, 
které jsou relevantní ve vztahu k činnosti dodavatele, jej bude plně dodržovat.  

Při výkonu své činnosti jedná čestně, eticky a v souladu s aplikovatelnými právními předpisy, 
přičemž vytváří s obchodními partnery otevřené obchodní vztahy a prosazuje nulovou toleranci 
vůči všem formám korupčního jednání.  

 

https://www.dzs.cz/boj-proti-korupci
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Ztotožňuje se se zásadami obsaženými v Etickém desateru zaměstnanců DZS (k dispozici na webu 
DZS), případně aplikuje ve vztahu k jednání zaměstnanců vlastní Etický kodex, jehož standardy jsou 
ovšem minimálně na stejné úrovni. 

Dodavatel přijetím tohoto kodexu zároveň výslovně prohlašuje, že není při plnění svých závazků 
vůči DZS ve střetu zájmů, ať už v souvislosti se zaměstnanci nebo spolupracovníky DZS, případně 
DZS jako takovým Pokud při plnění povinností zjistí existenci možného střetu zájmu, zavazuje se 
uvedenou skutečnost neprodleně oznámit pověřené kontaktní osobě v DZS. (A není-li taková osoba 
jmenována, oznámí tuto věc bez zbytečného odkladu DZS prostřednictvím podatelny.)  

4.  Ochrana životního prostředí.  

S ohledem na ochranu životního prostředí dodavatel:  
 
Dodržuje všechny právní předpisy a směrnice vztahující se k ochraně životního prostředí dané 
zeměmi, ve kterých vykonává svou činnost. Zohledňuje při své činnosti zájem na ochraně 
přírodních zdrojů a biodiverzity a postupuje způsobem zodpovědným vůči životnímu prostředí.  
Snaží se usilovat o přijetí průmyslových a/nebo pracovních postupů zaměřených na ochranu 
přírodních zdrojů a rovněž na snižování emisí uhlíku. 
 
Pokud je to s ohledem na charakter poskytované práce možné, dává přednost takovým 
standardům balení, které minimalizují množství použitých materiálů, a je-li to možné, používá 
materiály, které obsahují recyklované materiály nebo které jsou recyklovatelné. 
 
Plně rozumí dopadům svého podnikání na životní prostředí během celého výrobního cyklu – od 
návrhu, výroby, dodávky a používání až po likvidaci dodaných produktů nebo služeb na konci jejich 
životnosti Zároveň neustále usiluje o minimalizaci negativních dopadů. 
 

5. Dodržování kodexu  

DZS očekává, že každý dodavatel bude respektovat tento kodex a stejně tak se bude aktivně snažit  
o dosažení požadovaných standardů. 

DZS si vyhrazuje právo vyzvat dodavatele k tomu, aby prokázal, že funguje v souladu se všemi 
aplikovatelnými právními předpisy, souvisejícími s výše uvedenými pravidly. Může také provést 
kontrolu naplňování takových právních předpisů a/nebo cílů stanovených v tomto kodexu přímo 
nebo prostřednictvím vybrané nezávislé třetí osoby. Dodavatelé proto musí vést aktuální a 
dostatečně podrobné záznamy, aby byli schopni prokázat, že postupují v souladu s kodexem. Po 
dobu trvání smluvního vztahu si může DZS vyžádat dokumenty a informace týkající se shora 
uvedených skutečností (v jejich aktuálním znění) a dodavatel je povinen vše vyžádané poskytnout. 

 

 

 

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-02/VP03_P01_3.0_eticke%20desatero%20zamestnancu%20DZS.pdf

