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Udržitelnost je strategickým základem podnikání skupiny DEKRA a hlavní zásadou a podmínkou 
vztahů všech společností DEKRA s jejich dodavateli, poskytovateli služeb a dalšími obchodními 
partnery. Udržitelný rozvoj je posláním celého hodnotového řetězce skupiny DEKRA a každé 
společnosti, která je její součástí. 
 
Naše dodavatele proto vybíráme a hodnotíme nejen podle ekonomických a kvalitativních kritérií. 
Dbáme rovněž na kvality dodavatele v oblasti řízení udržitelnosti, etického chování, ochrany 
životního prostředí a klimatu, sociálních standardů a lidských práv, jakož i udržitelnosti v 
dodavatelském řetězci. 
 
Vzhledem k tomu, že kontinuita a neustálý rozvoj úspěšných a důvěryhodných obchodních 
partnerství závisí do značné míry na společném závazku k udržitelnosti, integritě a odpovědnému 
podnikání, musí všichni naši dodavatelé dodržovat platné zákony a řídit se mezinárodně 
uznávanými standardy udržitelnosti a principy stanovenými tímto Kodexem chování dodavatelů 
DEKRA pro udržitelný rozvoj. 
 
Principy udržitelnosti a etické obchodní chování 

• Systematické řízení udržitelnosti (včetně jasných odpovědností, výkaznictví a cílů) 
orientované na mezinárodně uznávané standardy udržitelnosti (např. UNGC, The 
Sustainability Code - https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/en-gb/, ISO 26000) 

• Usilování o pozitivní externí hodnocení udržitelnosti (např. ecovadis). 

• Dodržování všech platných zákonů a předpisů, bezúhonnost, poctivé a etické obchodní 
chování (Etický kodex DEKRA a DEKRA Compliance Guidelines) a odpovědnost za ochranu 
dat a bezpečnost informací 

 
Ochrana životního prostředí a klimatu 

• Systematické řízení oblasti ochrany životního prostředí a klimatu (např. ISO 14001, EMAS), 
sledování a vykazování údajů o životním prostředí, jasně stanovené cíle 

• Iniciace konkrétních opatření na ochranu životního prostředí a klimatu 

• Usilování o definování konkrétní uhlíkové stopy nabízených výrobků a služeb 
 
Sociální standardy a lidská práva 

• Odolný systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (např. ISO 45001) a převzetí 
odpovědnosti za bezpečnost 

• Respektování sociálních standardů, dodržování základních pracovních norem Mezinárodní 
organizace práce a podpora diverzity a rovných příležitostí 

• zavedení standardů a procesů náležité péče v oblasti lidských práv (v souladu s Obecnými 
zásadami OSN pro podnikání a lidská práva) 
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Udržitelnost v řízení dodavatelského řetězce 

• Uplatňování standardů a procesů environmentální, sociální a ekonomické udržitelnosti ve 
všech postupech zadávání zakázek 

• Zavázání dodavatelů k dodržování standardů udržitelnosti 

• Školení nákupčích v oblasti udržitelnosti v řízení dodavatelského řetězce 
 
Tento Kodex je závazný pro všechny dodavatele, kteří společnosti DEKRA dodávají výrobky nebo 
služby. Naši dodavatelé jsou povinni informovat o tomto Kodexu nebo o svém vlastním 
rovnocenném kodexu chování třetí strany, které se podílejí na plnění smluvních závazků vůči 
společnosti DEKRA, zohlednit zásady tohoto Kodexu při výběru těchto třetích stran a dohlížet na 
to, aby tyto třetí strany dodržovaly tento Kodex nebo svůj vlastní rovnocenný kodex chování. 
 
Za podmínek stanovených smlouvou nebo příslušnými obchodními nebo nákupními podmínkami 
DEKRA máme právo provádět audity nebo hodnocení směřující k ověření, že dodavatel dodržuje 
platné zákony, předpisy a zásady tohoto Kodexu. Zjistíme-li porušení tohoto Kodexu, máme právo 
smluvní vztah s okamžitou účinností ukončit, pokud nebudou přijata požadovaná opatření k 
nápravě anebo budou zjištěny dlouhodobé, opakované či systematické nedostatky. 
 
Společně s našimi partnery chceme pozitivně přispívat k udržitelnému rozvoji v oblasti podnikání 
a životního prostředí. Rádi bychom poděkovali všem partnerům, kteří se k našemu závazku 
odpovědného chování a udržitelnosti připojili. 
 
Další požadavky na dodavatele mohou být rovněž stanoveny ve smlouvě s konkrétním 
dodavatelem anebo v našich obchodních či nákupních podmínkách. 
 
 
V Praze dne 1.12.2021 
 
DEKRA CZ a.s. 
 


