
Kodex chování
pro obchodní partnery



Předmluva
Zavázali jsme se Technologii pro život. Závazek tohoto typu je důvěryhodný, pouze pokud top 
management, zaměstnanci a naši obchodní partneři dodržují nejvyšší možné standardy, co se 
týče zásadovosti. Dodržování etických, společenských, hospodářských a ekologických zásad je 
předpokladem našich firemních zásad. To platí nejen pro zaměstnance společnosti Dräger, ale také pro 
všechny obchodní partnery a napříč celým dodavatelským řetězcem. 
Kodex chování společnosti Dräger pro obchodní partnery (dále jen „Kodex chování“) představuje 
základ veškeré spolupráce. Je založen na zásadách základních úmluv a mezinárodně uznávaných 
standardů pro odpovědné řízení společnosti (viz seznam v „Odkazech“).

Použití a účely
Spolupráce mezi společností Dräger a jejími obchodními partnery je založena na důvěře, vzájemném 
respektu a transparentnosti. Od našich obchodních partnerů očekáváme, že kromě toho, že mají svou 
hospodářskou hodnotu, budou v plném souladu s tímto Kodexem chování. Hodnoty popsané níže jsou 
základem pro úzké a dlouhodobé partnerství s našimi obchodními partnery.

Pro účely tohoto Kodexu chování zahrnuje termín „obchodní partneři“ všechny třetí strany, 
které jednají ve vztahu ke společnosti Dräger, v jejím zastoupení nebo společně s ní. Patří sem 
zejména dodavatelé, konzultanti, poskytovatelé služeb, obchodní partneři, agenti, obchodní zástupci, 
subdodavatelé a další partneři, s kterými spolupracujeme.

Obecné prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Tento Kodex chování platí navíc k podmínkám jakékoliv stávající smlouvy. V případě rozporu, platí 
pravidla přísnější.
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2. Lidská práva a postupy práce (viz seznam v “Odkazech”)

2.1 Lidská práva. Naši obchodní partneři musí dodržovat a podporovat ochranu 
základních lidských práv každého zaměstnance nebo dodavatele, který pro ně pracuje, a 
musí přijmout veškerá opatření, aby zabránili porušování lidských práv, nepřispívali k němu 
a nebyli s ním nijak spojování.

2.2 Dětská práce. Naši obchodní partneři musí odmítnout využívání nebo podporování 
jakékoliv formy dětské práce, jak je definována v úmluvách MOP a platných zákonech.

2.3 Nucená práce. Našim obchodním partnerům je zakázáno využívat jakékoliv formy 
nucené nebo povinné práce, zapojovat se do ní, tolerovat ji nebo z ní získávat výhody. 

2.4 Spravedlivé pracovní podmínky. Naši obchodní partneři musí dbát na dodržování 
platných zákonů a standardů odvětví, aby zajistili spravedlivé pracovní podmínky týkající se 
mimo jiné plateb, pracovní doby a řádného zaměstnání.

2.5 Zákaz diskriminace. Naši obchodní partneři musí se svými zaměstnanci zacházet 
spravedlivě a respektovat je a zakázat jakoukoliv diskriminaci na základě rasy, náboženství, 
pohlaví, státního původu, sexuální orientace, věku, fyzického nebo mentálního postižení, 
politické příslušnosti, členství v odborech nebo jakékoliv jiné osobní charakteristice.

2.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Naši obchodní partneři mají povinnosti 
zaručit bezpečnost a zdraví na pracovišti. Musí být zavedeny postupy a pravidla k 
minimalizaci potenciálních neblahých vlivů na zdraví a bezpečnost a komunikovány 
zaměstnancům. Musí být dodržována všechna platná ustanovení týkající se bezpečnosti a 
zdraví při práci.

2.7 Svoboda sdružování. Naši obchodní partneři uznávají právo svobody sdružování a 
kolektivního vyjednávání v souladu s platnými zákony a standardy odvětví.

1. Dodržování právních předpisů

Všichni obchodní partneři musí dodržovat všechny platné právní předpisy v zemích, ve 
kterých působí. Je možné, že v některých zemích platí přísnější právní předpisy než ty, 
které jsou stanoveny v tomto Kodexu chování. V tom případě musí obchodní partneři 
dodržovat přísnější právní předpisy dané země.
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3. Spravedlivá hospodářská soutěž

Otevřenost a transparentnost jsou klíčem k důvěryhodnosti a důvěře v obchodních vztazích. 
Společnost Dräger a její obchodní partneři proto jednají jako spravedliví a odpovědní 
účastníci trhu a dodržují především následující pravidla.

3.1 Protikorupční politika. Naši obchodní partneři nesmí tolerovat žádné korupční 
jednání, žádnou formu nebo pokus o korupci nebo jakýkoliv jiný nelegální vliv na obchodní 
rozhodnutí. 

Je zakázáno přímo (nebo nepřímo) nabízet a poskytovat nepřiměřené benefity v jakékoli 
podobě státním úředníkům, obchodním partnerům nebo třetím stranám, nebo je od nich 
požadovat, přijímat nebo dostávat. Očekává se, že obchodní partneři věnují náležitou péči 
tomu, aby zabránili a odhalili korupci při všech obchodních ujednáních.

Speciální pozornost je vyžadována ohledně dárků, pozvání, pohoštění, darů, sponzorství a 
grantů. Tyto nástroje musí být v souladu s platnými zákony a nesmí mít nepatřičný vliv na 
podnikání, bez ohledu na jejich vhodnost. 

Zákaz korupce také platí pro tzv. „platby za usnadnění“ (tj. nezákonné platby státním 
úředníkům, aby urychlili nebo zajistili rutinní úřední úkol). 

3.2 Střety zájmů. Naši obchodní partneři se musí vyhnout všem, i potenciálním, střetům 
zájmů, které by mohly vést k riziku korupce. V případě, že je obchodní partner přímo nebo 
nepřímo propojen se zaměstnancem společnosti Dräger, musí být společnosti Dräger 
zaslán úplný písemný popis skutečného nebo potenciálního střetu.

3.3 Hospodářská soutěž a antimonopolní zákony. Naši obchodní partneři dodržují 
všechna relevantní pravidla a zákony spravedlivé hospodářské soutěže.

Obchodní partneři se proto nesmí podílet na protisoutěžním jednání, jako je stanovování 
cen, rozdělování trhu nebo zákazníků a manipulace nabídek. Rovněž je zakázáno zneužívat 
dominantního postavení na trhu nebo vyvolávat bojkot. 

zákony, předpisy a standardy týkající se životního prostředí. Obchodní partneři se navíc musí 
snažit systematicky snižovat dopady svých aktivit a produktů na životní prostředí. Dräger svým 
obchodním partnerům doporučuje mít ISO 14001 nebo ekvivalentní certifikaci.

5. Dodržování zahraničních obchodních zákonů

Naši obchodní partneři musí zajistit dodržování všech platných právních předpisů ohledně 
dovozu a vývozu produktů, dílů, komponentů, technických údajů a technologií. Obchodní 
partneři musí poskytovat pravdivé a přesné informace (například o klasifikaci) a v případě 
potřeby získat vývozní licenci a/nebo souhlas.

6. Praní špinavých peněz a financování terorismu

Naši obchodní partneři musí dodržovat platné právní předpisy týkající se prevence praní 
špinavých peněz a financování terorismu. Budou obchodovat pouze s osobami, jejichž 
bezúhonnost ověřili v rozsahu vyžadovaném zákonem.

7.  Odpovědné využívání nerostných zdrojů a konfliktní 
minerály

Naši obchodní partneři, zejména naši dodavatelé, musí zajistit, že zboží poskytované 
společnosti Dräger splňuje požadavky spadající do rozsahu příslušných předpisů ohledně 
kontroly látek.

Naši dodavatelé musí deklarovat obsažené sledované látky, které jsou uvedeny v „Seznamu 
deklarovaných látek Dräger“. Očekáváme, že naši dodavatelé přijmou přiměřená opatření 
k určení zdrojů potenciálních konfliktních minerálů (cín, tantal, zlato, wolfram) napříč 
dodavatelským řetězcem a poskytnou společnosti Dräger informace o jejich původu.

Dodavatelé musí přiměřeně zajistit, že tantal, cín, wolfram a zlato v produktech, které dodávají 
společnosti Dräger, přímo ani nepřímo nefinancují nebo nezvýhodňují ozbrojené skupiny, které 
jsou pachateli závažného porušování lidských práv. Dodavatelé musí věnovat náležitou péči zdroji 
a zpracovatelskému řetězci těchto minerálů a zpřístupnit dostupné výsledky společnosti Dräger. 
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4.  Odpovědné využívání přírodních zdrojů (viz seznam v “Odkazech”)

Ochrana životního prostředí musí být pro naše obchodní partnery prioritou ve všech 
významných aspektech jejich aktivit. Obchodní partneři musí dodržovat minimálně všechny 



9. Podvody a klamavé jednání

Je zakázáno vyhledávat nebo získávat výhody jakéhokoliv druhu podvodným jednáním, 
klamáním ostatních, nepravdivými tvrzeními nebo umožnit provádět jakoukoliv z těchto aktivit 
komukoliv jinému. Patří sem také krádež, zpronevěra nebo jakákoliv forma zcizení majetku. 

10. Ochrana údajů a bezpečnost informací

Naši obchodní partneři musí zajistit bezpečnost své IT infrastruktury, výrobní technologie, 
používaných systémů zpracování dat (interních nebo externích) a dalších informačních 
zdrojů. Musí chránit společnost Dräger před ztrátou, poškozením nebo přerušením provozu, 
ať se jedná o jakékoliv údaje. To zahrnuje zejména osobní údaje, technické a obchodní 
údaje, dokumenty nebo znalosti, i vzorky. Za tímto účelem musí obchodní partneři přijmout 
vhodná opatření k zachování bezpečnosti dat a zajištění vhodné úrovně ochrany s ohledem 
na důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost používaných systémů.

Obchodní partneři musí zaručit ochranu práv na ochranu osobních údajů dané osoby. 
Musí zajistit, aby se jejich zaměstnanci zavázali k dohodám o mlčenlivosti a seznámili se s 
příslušnými předpisy na ochranu údajů.

Naši obchodní partneři musí pravidelně kontrolovat své interní, technické a organizační 
procesy, aby zajistili, že veškeré zpracování údajů spadající do jejich odpovědnosti je 
prováděno v souladu s požadavky platných zákonů na ochranu údajů a bezpečnost informací.
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8. Finanční bezúhonnost

Naši obchodní partneři musí provádět účetní a finanční výkaznictví čestně a v souladu s 
platnými zákony a standardními účetními postupy.

11. Ochrana duševního vlastnictví

Naši obchodní partneři musí jednat podle platných zákonů, které upravují práva duševního 
vlastnictví, včetně ochrany proti vyzrazení, ochrany patentů, autorských práv a obchodních 
značek.



13. Compliance dodavatelského řetězce

Naši obchodní partneři musí vyvinout maximální úsilí, aby zajistili, že jejich vlastní obchodní 
partneři dodržují Kodex chování společnosti Dräger pro obchodní partnery, nebo případně 
jejich vlastní ekvivalentní kodex chování. 17. Kontakt

Pokud má obchodní partner obecné otázky ohledně tohoto Kodexu chování nebo postupu, 
měl by kontaktovat svou kontaktní osobu ve společnosti Dräger, např. v příslušném 
obchodním oddělení nebo oddělení nákupu.14. Dokumentace a monitorování

Naši obchodní partneři musí vést záznamy k prokázání dodržování tohoto Kodexu  
chování a souhlasí s tím, že společnost Dräger může dodržování tohoto kodexu ověřit 
pomocí opatření, které společnost Dräger považuje za vhodné. Mezi tato opatření  
může patřit ohlášená kontrola u obchodního partnera provedená pověřenými osobami 
společnosti Dräger. 

Obchodní partneři musí na požádání neprodleně písemně odpovědět na jakékoliv otázky, 
které se mohou vyskytnout v souvislosti s dodržováním tohoto Kodexu chování.

15. Právní důsledky nedodržování předpisů

Dodržování požadavků Kodexu chování je pro naši spolupráci s obchodními partnery 
zásadní. Pokud obchodní partner tyto požadavky nesplňuje, společnost Dräger si vyhrazuje 
právo podniknout příslušné právní kroky.

Odkazy:

1. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

2.  Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech

3.  Právo dítěte a obchodní zásady (Children’s Rights and Business
Principles (CRBP))

4.  Mezinárodní organizace práce (MOP), všechny dokumenty níže:

5.  Úmluva MOP č. 79 (Úmluva č. 79 o noční práci mladistvých
(neprůmyslová povolání), 1946)

6.  Úmluva MOP č. 87 (Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně
práva odborově se organizovat, 1948)

7.  Úmluva MOP č. 98 (Úmluva č. 98 o provádění zásad práva
organizovat se a kolektivně vyjednávat, 1949)

8.  Úmluva MOP č. 100 (Úmluva č. 100 o stejném odměňování
pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, 1951)

9.  Úmluva MOP č. 138 (Úmluva č. 138 o nejnižším věku pro vstup do
zaměstnání, 1973)

10.  Úmluva MOP č. 182 (Úmluva č. 182 o zákazu a okamžitých opatření
k odstranění nejhorších forem dětské práce, 1999)

11.  Úmluva MOP č. 29 (Úmluva č. 29 o nucené nebo povinné práci,
1930) a protokol k ní z 11. června 2014

12.  Úmluva MOP č. 105 (Úmluva č. 105 týkající se odstranění nucené
práce, 1957)

13.  Úmluva MOP č. 111 (Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a
povolání), 1958)

14.  Úmluva MOP č. 159 (Úmluva č. 159 o pracovní rehabilitaci a
zaměstnávání invalidů, 1983)

15.  Úmluva MOP č. 155 (Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví 
pracovníků a o pracovním prostředí), 1981)

16.  Doporučení MOP č. 164 (Doporučení č. 164 o bezpečnosti a zdraví 
pracovníků, 1981)

17.  Pokyny OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských 
řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce 
rizikových oblastí (OECD)

18. Minimatská úmluva o rtuti (2013)

19.  Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících 
látkách (2001)

20. ČSN ISO 26000 Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti

21. OHSAS 18001

22. Pokyny OECD pro nadnárodní podniky

23.  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/821 
ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v 
dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, 
jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a 
vysoce rizikových oblastí (europa.eu)

24. Zákon Spojeného království o moderním otroctví

25. OSN Global Compact

26. Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv

27. Národní akční plány OSN týkající se lidských práv

28. OSN Cíle udržitelného rozvoje

29. Úmluva OSN proti korupci

16. Hlášení potenciálních porušení

Pokud mají naši obchodní partneři podezření na porušení zákona nebo tohoto Kodexu 
chování, které by mohlo mít vliv na obchodní vztah se společností Dräger, nebo se o něm 
dozví, musí toto porušení společnosti Dräger neprodleně nahlásit. Mohou kontaktovat 
oddělení Compliance společnosti Dräger nebo využít kanál „Dräger Integrity Channel“. Obě 
tyto možnosti jsou k dispozici na webových stránkách Compliance společnosti Dräger. 

www.draeger.com/compliance

V případě, že je porušena ochrana osobních údajů, je nutné to nahlásit okamžitě.
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12. Zásada nerepresivního přístupu

Všichni zaměstnanci, dodavatelé nebo jakákoliv jiná zúčastněná třetí strana našich 
obchodních partnerů musí povolit a podpořit hlášení podezřelých nebo skutečných etických 
nebo právních otázek a problémů bez obavy z odplaty. Naši obchodní partneři musí 
nahlášení vyšetřit a v případě potřeby přijmout nápravná opatření.

https://www.draeger.com/en_me/About-Draeger/Compliance
https://www.draeger.com/en_me/About-Draeger/Compliance

