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1 | ÚVOD DO ETICKÉHO 
KÓDEXU PRE OBCHODNÝCH 

PARTNEROV

1.1 | HLAVNÉ ZÁSADY
Spoločnosť Dometic je účastníkom Globálneho paktu 
Organizácie Spojených národov. Ide o najväčšiu iniciatívu 
v oblasti podnikovej sociálnej zodpovednosti na svete. 
Spoločnosť Dometic sa v rámci svojej účasti zaviazala, 
že iniciatívu Globálny pakt a jej zásady začlení do svojej 
stratégie, kultúry a každodenných činností. 

Zásady zakotvené v Etickom kódexe pre obchodných 
partnerov spoločnosti Dometic (ďalej len „kódex“) 
vychádzajú zo zásad stanovených v Etickom kódexe 
spoločnosti Dometic a sú založené na Základných 
hodnotách spoločnosti Dometic, našich oblastiach 
zamerania sa na udržateľnosť, medzinárodné a 
vnútroštátne právne predpisy ako aj na podporu a uznanie 
zásad Globálneho paktu Organizácie Spojených 
národov.

Spoločnosť Dometic sa snaží o to, aby bola pre všet-
kých obchodných partnerov najlepším spoločníkom a 
spoločnosťou, ktorú jej obchodní partneri uprednostňujú. 
Spoločnosť Dometic hodnotí a vyberá si obchodných 
partnerov nestranným spôsobom na základe objektív-
nych kritérií týkajúcich sa ich obchodných výsledkov a 
spoľahlivosti a ich záväzku k etickému, environmentál-
nemu a sociálnemu správaniu.

1.2 | UPLATŇOVANIE KÓDEXU 
Všetci obchodní partneri spoločnosti Dometic 
vykonávajú svoju pracovnú činnosť v plnom súlade 
s príslušnými zákonmi a predpismi uplatniteľnými na ich 
činnosť a zamestnanie v krajinách, v ktorých pôsobia. 
Požiadavky uvedené v tomto kódexe sa však musia 
vždy dodržiavať, aj keď prekračujú rámec platných 
vnútroštátnych požiadaviek.

Požiadavky stanovené v tomto kódexe sa vzťahujú na 
všetkých obchodných partnerov spoločnosti Dometic 
vrátane dodávateľov, subdodávateľov a sprostredkova-
teľov. Naši obchodní partneri plnia požiadavky uvedené 
v tomto dokumente pri vykonávaní svojich príslušných 
obchodných činností a operácií a zabezpečujú súlad 
s ustanoveniami tohto kódexu, a to aj prostredníctvom 
príslušného odborného vzdelávania svojich zamest-
nancov a subdodávateľov. 

Naši obchodní partneri sú zodpovední za akékoľvek 
porušenie ustanovení tohto kódexu, ktorého sa dopus-
tili ich príslušní predstavitelia, riaditelia, zamestnanci, 
zástupcovia a subdodávatelia. Obchodní partneri 
poskytnú spoločnosti Dometic na jej žiadosť informácie 
o využívaných subdodávateľoch.
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2 | ĽUDIA

2.1 | ROVNAKÉ PRÍLEŽITOSTI 
A ŽIADNA DISKRIMINÁCIA 
Obchodní partneri spoločnosti Dometic ponúkajú 
rovnaké príležitosti pre všetkých. 

Rovnaké príležitosti znamenajú, že pri rozhodovaní v 
oblasti zamestnávania, ktoré zahŕňa napríklad najíma-
nie nových zamestnancov, služobný postup, kompen-
začné príspevky, odborné vzdelávanie, prepúšťanie a 
ukončenie pracovnej zmluvy, sa so všetkými zaobchá-
dza podľa ich schopností a kvalifikácie.  Akákoľvek 
forma diskriminácie alebo obťažovania kohokoľvek v 
dôsledku osobných faktorov, napríklad pohlavia, etnic-
kého pôvodu, farby pleti, veku, sexuálnej orientácie, 
náboženského vyznania, štátnej príslušnosti, zdravotného 
postihnutia a tehotenstva, je zakázaná. 

2.2 | PRIMERANÝ PRACOVNÝ ČAS 
A SPRAVODLIVÉ ODMEŇOVANIE
Obchodní partneri spoločnosti Dometic uplatňujú 
zodpovedný prístup, pokiaľ ide o mzdy, pracovný 
čas, nadčasy a benefity, a všetci zamestnanci našich 
obchodných partnerov sú odmeňovaní v súlade 
so zákonnou minimálnou mzdou v príslušných 
jurisdikciách, prípadne je ich odmena vyššia. 

2.3 | SLOBODA ZDRUŽOVANIA
Obchodní partneri spoločnosti Dometic rešpektujú 
práva svojich zamestnancov na zakladanie združení 
zamestnancov, vstup do týchto združení, alebo zdržanie 
sa vstupu do nich. Žiadny zamestnanec nesmie byť pri 
pokojnom uplatňovaní týchto práv diskriminovaný.

2.4 | BEZPEČNÉ PRACOVISKO
Obchodní partneri spoločnosti Dometic zaisťujú 
bezpečné a zdravé pracoviská a usilujú sa 
predchádzať pracovným úrazom a chorobám 
súvisiacim so zamestnaním. 

2.5 | ŽIADNA DETSKÁ ANI NÚTENÁ 
PRÁCA 
Obchodní partneri spoločnosti Dometic podporujú a 
rešpektujú ľudské práva vyhlásené na medzinárodnej 
úrovni. Obchodní partneri nesmú tolerovať detskú 
prácu a ani žiadnu inú formu moderného otroctva 
vrátane nútenej, viazanej alebo povinnej práce, 
fyzického alebo psychického trestu alebo 
obchodovania s ľuďmi.
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3 | ETIKA

3.1 | BOJ PROTI KORUPCII
Spoločnosť Dometic uplatňuje nulovú toleranciu 
voči korupcii. Obchodní partneri aktívne bojujú proti 
všetkým formám korupcie a finančných nezrovnalostí 
vrátane úplatkárstva, nezákonných provízií, úplatkov 
za rýchle vybavenie, podvodov a prania špinavých 
peňazí. 
Obchodní partneri spoločnosti Dometic sa zdržiavajú 
ponúkania alebo prijímania darov, výhod, náhrad alebo 
účasti na zábavných podujatiach, ktoré by predstavovali 
porušenie právnych predpisov, prípadne by sa mohli 
vnímať ako nevhodný pokus ovplyvniť obchodné 
rozhodnutia, alebo inak zapôsobiť na konanie či 
pracovné povinnosti príjemcov. 

3.2 | SPRAVODLIVÁ HOSPODÁRSKA 
SÚŤAŽ 
Obchodní partneri spoločnosti Dometic súhlasia s tým, 
že zásady slobodného podnikania a spravodlivej hos-
podárskej súťaže predstavujú základ rozvoja podnikania 
a inovácií. Obchodní partneri spoločnosti Dometic 
súťažia na trhu spôsobom, ktorý je etický a spravodlivý, 
a nezapájajú sa do žiadnych nevhodných aktivít ani 
nekalých obchodných praktík. 

3.3 | DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL 
OBCHODU 
Obchodní partneri spoločnosti Dometic zabezpečujú, 
aby sa všetky ich obchodné a vývozné činnosti vykonávali 
v súlade s platnými vývoznými a dovoznými predpismi, 
ustanoveniami zameranými proti bojkotom, obchodnými 
embargami a sankciami vrátane pravidiel týkajúcich sa 
obchodovania s tovarom s dvojakým použitím. 

3.4 | ŽIADNE NERASTY 
Z KONFLIKTNÝCH OBLASTÍ
Obchodní partneri venujú náležitú starostlivosť tomu, 
aby zabezpečili, aby sa získavanie a ťažba surovín vrátane 
napríklad cínu, tantalu, volfrámu a zlata používaných vo 
výrobkoch, vykonávali bez porušovania ľudských práv.

3.5 | SÚLAD VÝROBKOV
Obchodní partneri spoločnosti Dometic zabezpečujú, 
aby všetky výrobky, komponenty a materiály, ktoré sa 
jej dodávajú, boli bezpečné, a aby ich návrh, vývoj, 
výroba, uvedenie na trh a predaj boli v súlade s platnými 
zákonmi, predpismi a priemyselnými štandardmi. 
Obchodní partneri nahlasujú spoločnosti Dometic 
prítomnosť alebo použitie akýchkoľvek nebezpečných 
látok alebo materiálov, ktoré sa používajú v súvislosti 
so získavaním alebo výrobou výrobkov, komponentov 
alebo materiálov určených pre spoločnosť Dometic.
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4 | ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Spoločnosť Dometic sa zasadzuje za efektívne 
využívanie prírodných zdrojov a udržateľný rozvoj a od 
svojich obchodných partnerov vyžaduje, aby toto úsilie 
podporovali. Obchodní partneri spoločnosti Dometic 

tak vykonávajú svoju pracovnú činnosť spôsobom 
zodpovedným voči životnému prostrediu a snažia 
sa predchádzať akýmkoľvek škodlivým účinkom na 
životné prostredie a minimalizovať ich.

5 | AUDIT A DÔSLEDKY 
PORUŠENIA 

Spoločnosť Dometic má právo vykonávať monitorovanie 
a audit u obchodných partnerov vzhľadom na ich 
dodržiavanie ustanovení tohto kódexu. Preto na žiadosť 
spoločnosti Dometic jej obchodní partneri poskytnú 
príslušné informácie a vykonajú sebaposúdenie svojho 
dodržiavania ustanovení kódexu. Zástupcom spoločnosti 
Dometic sa umožní prístup v dohodnutom čase do 
priestorov obchodných partnerov, aby mohli vykonať 
audit ich dodržiavania ustanovení tohto kódexu.

Akékoľvek porušenie ustanovení tohto kódexu môže 
mať za následok okamžité ukončenie zmluvy, prípadne 
zmlúv s obchodným partnerom porušujúcim ustanovenia 
tohto kódexu. Uplatnením tohto práva spoločnosti 
Dometic na ukončenie zmluvy nie sú dotknuté žiadne 
iné práva a opravné prostriedky dostupné podľa platných 
zákonov a predpisov vrátane uplatnenia nároku na 
náhradu škody, ktorá vznikla spoločnosti Dometic 
v dôsledku tohto porušenia.

Potvrdzujem prečítanie a porozumenie obsahu:
 

Dátum:                                                                                                                                    Miesto:                                                                                                                               

Spoločnosti:                                                                                                                                                                                                                                                               

Podpis:                                                                                                                                                                                                                                                               

Pracovná pozícia:                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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