
Dacke dodržuje vysoké etické standardy a náš Etický kodex pro nás 
hraje stěžejní roli. 

Dacke dodržuje vysoké etické standardy a naše obchodní filozofie decentralizovaného vedení klade vysoké nároky 
na profesionální a čestné jednání každého zaměstnance. 

Náš Etický kodex odráží, kým chceme být a jak chceme být vnímáni. 

„Ve všech obchodních vztazích 
jednáme čestně“ 

„Naší vizí v oblasti bezpečnosti 
je NULOVÝ POČET nehod 

a naší prioritou je bezpečné 
pracovní prostředí“ 

„Usilujeme o to, abychom 
našim zaměstnancům nabízeli 
příležitosti k rozvoji a růstu“ 

„Podporujeme ekologicky 
udržitelný rozvoj“ 

 Ve všech našich obchodních vztazích jednáme 
čestně a vysoce eticky a totéž očekáváme od 
našich partnerů. 

 Ve všech zemích, kde působíme, dodržujeme 
platné zákony a předpisy. 

 Veškeré naše aktivity jsou založeny na zdravé 
obchodní kultuře a férové soutěži. Dodržujeme 
platné zákony o hospodářské soutěži 
zakazující jakékoli dohody nebo ujednání mezi 
konkurenty, které by omezovaly hospodářskou 
soutěž. 

 Vždy jednáme v nejlepším zájmu firmy 
a vyhýbáme se jakýmkoli střetům zájmů. 

 Nepodílíme se na korupci, vydírání, zpronevěře 
ani úplatkářství a netolerujeme nevhodné ani 
korupční platby – přímo ani nepřímo – 
zákazníkům, státním zaměstnancům nebo 
jiným třetím stranám. 

 Žádný zaměstnanec nesmí nabízet, přijímat ani 
podporovat platby, dary nebo jiné výhody, které 
by mohly ovlivnit naši objektivitu při obchodním 
rozhodování nebo by tak mohly být vnímány. 

 Naši zaměstnanci mohou nabízet nebo přijímat 
pouze takové dary, pohoštění apod., které jsou 
jednoznačně v souladu s platnými zákony 
a obecně uznávanou místní obchodní praxí. 

Všechny společnosti v rámci skupiny Dacke Industri 
jsou povinny: 
 předcházet nehodám prostřednictvím 

organizovaného a dokumentovaného systému 
bezpečnosti práce. 

 evidovat a sledovat všechny incidenty, 
skoronehody a nehody. 

 do 48 hodin nahlásit generálnímu řediteli 
skupiny Dacke Industri každou nehodu, jejímž 
důsledkem je absence trvající alespoň 1 den 
(tzv. LTA – Lost Time Accident), včetně analýzy 
hlavních příčin a opatření k odstranění 
budoucích rizik. 

 hlásit LTA, jiné nehody a skoronehody 
v měsíční zprávě. 

 V každé společnosti podporujeme otevřenou, 
komunikativní a neformální kulturu. 

 Ke všem zaměstnancům i uchazečům o práci 
musí být přistupováno stejně, spravedlivě 
a maximálně objektivně, bez ohledu na osobní 
charakteristiky, jako je pohlaví, etnická 
příslušnost, politické názory, věk, sexuální 
orientace a funkční postižení. 

 Nevyužíváme ani netolerujeme dětskou ani 
nucenou práci. 

 Obtěžování, vyhrožování nebo jiné nevhodné 
chování není dovoleno. 

 Respektujeme právo všech zaměstnanců 
zakládat odborové organizace a vstupovat do 
nich. 

 Zajišťujeme, aby mzdy a benefity v jednotlivých 
zemích odpovídaly minimálním zákonným nebo 
odvětvovým úrovním nebo je převyšovaly 
a v každé zemi rovněž vždy dodržujeme právní 
předpisy a odvětvové normy týkající se 
pracovní doby. 

 Usilujeme o to, abychom zaměstnancům 
nabízeli dobré příležitosti k rozvoji jejich 
dovedností, k plnění rozmanitějších úkolů 
a k přebírání větší odpovědnosti. 

 Zajišťujeme, aby byly údaje o zaměstnancích 
vedeny, archivovány a používány v přísné 
důvěrnosti a v souladu s místními právními 
předpisy. 

 Naší komunikační politikou je otevřenost 
a přístupnost a dále poskytování věcných 
a průběžných informací o našich produktech, 
službách a vývoji. 

 Vždy chráníme svá práva duševního vlastnictví 
a obchodní tajemství. 

 Intenzivně pracujeme na podpoře ekologicky 
udržitelného rozvoje našich produktů a našich 
provozů a tento přístup uplatňujeme i na našich 
služebních cestách. 

 Ve všech zemích, kde máme sídlo, vždy 
jednáme sociálně odpovědným způsobem 
a s ohledem na vnitrostátní právní předpisy. 

 Do nových investic vždy zahrnujeme aspekty 
udržitelnosti. 

 Pozitivně spolupracujeme s místní komunitou 
a jsme otevřeni podpoře místních škol, univerzit 
a neziskových organizací. 

 V zemích, kde působíme, se neangažujeme 
v politickém dění ani se k němu nevyjadřujeme. 
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