
Etický kódex pre dodávateľov Dedoles

Hlavným cieľom tohto Etického kódexu je:

TRANSPARENTNOSŤ:

PRÁCA:
Dodržiavanie základných ľudských práv: 

Zabezpečiť zodpovedný nákup tovarov a služieb
Podporovať ochranu a obnovu životného prostredia
Zabezpečiť dôstojné a zmysluplné zamestnávanie pracovníkov
Rešpektovať práva detí

Vzťahy s našimi dodávateľmi sú založené na vzájomnom rešpekte, dôvere 
a transparentnosti. Akékoľvek pokusy o porušenie zákona, zavádzanie, 
falšovanie, klamanie či korupciu nie sú pre Dedoles prijateľné. 

Vyžadujeme dodržiavanie základných ľudských práv pre všetkých
pracovníkov, dôstojné zaobchádzanie s nimi, rešpekt a rovnaké práva pre 
všetkých v rámci dodávateľského reťazca. Netolerujeme žiadne praktiky, 
ktoré zneužívajú tých najzraniteľnejších, ako sú ženy, domáci a agentúrni  
pracovníci, migranti a drobní poľnohospodári. 

Ochrana detí a mládeže:
Detská práca je pre nás neprijateľná. Je dôležité dodržiavať minimálny 
pracovný vek zamestnancov, ktorý je stanovený platnou legislatívou. 
Odborní stážisti sa môžu zúčastniť na odbornej príprave/praxi od veku 14 
rokov. Títo však nemôžu vykonávať prácu v noci alebo inú nebezpečnú 
prácu.  

Tento dokument bol vytvorený za účelom stanovenia základných 
princípov, ktoré spoločnosť Dedoles vyžaduje od svojich dodávateľov, 
aby bolo zabezpečené zodpovedné zaobstarávanie materiálov, tovaru, 
výrobkov a služieb, potrebných pre zabezpečenie chodu spoločnosti 

Dedoles. Stáva sa súčasťou zmluvných podmienok a podpisom zmluvy
o spolupráci sa zmluvné strany zaväzujú, že budú tieto zásady 

dodržiavať. 



Pracovné podmienky:
Je pre nás dôležité, aby boli zabezpečené spravodlivé pracovné
podmienky pre všetkých, ktorí vyrábajú naše výrobky a výrobky, ktoré
nakupujeme. Vyžadujeme spoľahlivý systém registrácie pracovného času 
vrátane nadčasov a ich spravodlivé odmeňovanie, minimálne na hranici 
minimálnej mzdy stanovenej platnými právnymi predpismi danej krajiny.  

Zdravie a ochrana pri práci: 
Pracovníci nesmú byť vystavení závažným ohrozeniam týkajúcim sa
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a môžu mať pridelenú iba takú 
prácu, ktorá zodpovedá ich zdravotnej spôsobilosti. Všetci zamestnanci 
musia mať uzatvorené úrazové poistenie. Poistenie sa vzťahuje na liečbu 
pracovných úrazov a chorôb z povolania, ako aj na poistenie trvalých 
následkov spôsobených pracovným úrazom. 

OCHRAŇUJEME NAŠU PLANÉTU:
Naším cieľom je mať pozitívny vplyv na našu planétu. Podnikáme tak, aby 
sme minimalizovali negatívny dopad našej činnosti na životné prostredie 
a snažíme sa v maximálnej miere o ochranu a obnovou životného
prostredia. Od svojich partnerov a dodávateľov očakávame, že budú
podnikať v súlade s platnými environmentálnymi zákonmi a tak, aby 
nepredstavovali riziko pre životné prostredie a eliminovali neprimeranú 
záťaž na životné prostredie a dbali na ochranu ekosystémov.  

Nakladanie zo zdrojmi:
Požadujeme, aby boli všetky zdroje, vrátane vody a odpadu spravované 
udržateľným spôsobom.   Netolerujeme žiadne vážne znečistenie
životného prostredia. Každý prípad závažného environmentálneho 
znečistenia musí byť okamžite ohlásený spoločnosti Dedoles. Využívané 
materiály by mali byť z recyklovaných alebo obnoviteľných zdrojov.



Nakladanie s odpadom:
Skladovanie, manipulácia a preprava odpadu musí byť vykonávaná
s ohľadom na ochranu zdravia a bezpečnosť pracovníkov a životného
prostredia. Nebezpečný odpad musí byť uchovávaný oddelene od
ostatného odpadu.  

Chemikálie a iné škodlivé materiály:
Chemikálie a iné škodlivé materiály, ktoré sa uvoľňujú do životného
prostredia je potrebné identifikovať a zabezpečiť bezpečnú manipuláciu
s nimi. 

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ:
My v Dedoles sa snažíme byť dobrým partnerom komunity, aj preto
podporujeme viacero projektov zameraných na ochranu životného
prostredia a sociálne a zdravotne znevýhodnených ľudí. Oceníme, ak budú 
naši dodávatelia svojimi CSR aktivitami rovnako užitoční pre svoju
komunitu a tieto svoje aktivity budú mať zahrnuté vo svojej firemnej 
stratégii

DODRŽIAVANIE ETICKÉHO KÓDEXU:  
Princípy definované v tomto Etickom kódexe musia dodržiavať aj
subdodávatelia, s ktorými naši dodávatelia spolupracujú. Títo ich musia
o princípoch tohto Etického kódexu informovať a vyžadovať od nich
plnenie uvedených požiadaviek a princípov. 

KONTROLA A AUDIT:
Dodávateľ/obchodný partner bude schopný preukázať dodržiavanie tohto 
Etického kódexu a v prípade potreby umožní zástupcom spoločnosti
Dedoles vykonať kontrolu/audit niektorého z jeho bodov. Na tento účel 
poskytne všetky potrebné informácie, nahliadnutie do príslušnej
dokumentácie a umožní vykonať kontrolu vo svojich prevádzkach.
Kontrolu/audit môže vykonať aj poverená tretia strana (napr. audítor). 
Takáto kontrola/audit sa robí s ohľadom na ochranu osobných údajov
a ochranu obchodného tajomstva.
V prípade akéhokoľvek porušenia princípov tohto Etického kódexu bude 
dodávateľovi poskytnutý dostatočný čas na nápravu a do dohodnutého 
času musí byť náprava vykonaná. Ak príde k opakovanému alebo 
závažnému porušeniu Etického kódexu, je možné okamžite ukončiť
zmluvné vzťahy s dodávateľom. 
Pezinok, apríl 2021


