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Tento Etický kodex informuje vedení, zaměstnance a partnery skupiny 
Danzer o tom, jak vysoce odpovědným a udržitelným způsobem 
spolupracovat při výrobě obnovitelných produktů. Mimořádná pozornost 
je věnována potřebám našich zaměstnanců, okolních komunit a investorů.  

Tento Etický kodex je informačním nástrojem pro všechny zaměstnance 
skupiny Danzer. Za účelem zlepšování vyzýváme všechny zaměstnance o 
zpětnou vazbu. Zejména upozorňujeme, že je jejich povinností ohlásit 
veškerá porušení tohoto kodexu příslušnému nadřízenému nebo členovi 
představenstva. Další možností je využít interní systém hlášení (viz 
příručka pro zaměstnance), který zaručuje důvěrnost informací. 

 

Danzer: Důvěřujte. Zdokonalujte. Konejte. 

Vyhledávejte nové hodnotné dřevařské produkty a služby. 

Při vývoji nových technologií ve výrobě dýhy a řeziva se 
skupina zaměřuje na požadavky zákazníka a inspiruje se 
nadstandardními procesy a technickými řešeními z jiných 
průmyslových odvětví. 

Propagujte dřevo jako preferovaný materiál. 

Zaměstnanci skupiny Danzer vyhledávají mimořádné příležitosti, 
jak informovat a přesvědčit zákazníky a širokou veřejnost o 
výhodách dřeva jako přírodního a obnovitelného zdroje. 

Inovujte technologie s cílem zvýšit výkon hodnotového řetězce 
zpracování dřeva. 

Zvyšujte výnosnost výrobků pro skupinu Danzer a její zákazníky. 

Pravidelné investice do technologií umožňují skupině Danzer 
nabízet zákazníkům lepší výrobky s vyšší výnosností a nižšími 
zpracovatelskými náklady. Maximálním využitím dřevní hmoty 
skupina Danzer minimalizuje negativní dopad na životní 

prostředí a pomáhá regulovat udržitelné dodávky hodnotného 
surového dřeva. 

 Obchodujte se dřevem čestně a poctivě. 

Slovo skupiny Danzer platí. Zaměstnanci skupiny Danzer plní své 
sliby a závazky, což je základem poctivého jednání.  

 Dodržujte platné zákony, příslušné normy a tento Etický kodex.  



Všichni zaměstnanci skupiny Danzer jsou s tímto Etickým kodexem 
seznámeni a jsou pravidelně školeni z příslušných zákonů a 
norem vztahujících se k jejich práci. Odpovědní zaměstnanci 
skupiny Danzer pravidelně aktualizují přehledy předpisů včetně 
jejich analýzy v příslušných databázích pro oblasti životní 
prostředí/zdraví/bezpečnost, lidská práva, nákup a řádnou správu 
a řízení. Jako součást implementace systému řízení bezpečnosti a 
ochrany životního prostředí založené na požadavcích normy IS0 
14001:2004 skupina Danzer zavedla komplexní manuál, který je 

uložen v databázi přístupné všem zaměstnancům. Jeho účelem je 
zajištění shody s platnými předpisy a nejlepšími postupy od 
ochrany životního prostředí a bezpečnosti přes lidská práva po 
řádnou správu a řízení.  

Důvěřujte. 

 Jednejte s dodavateli vždy poctivě a bez rozdílu. 

Skupina Danzer jde příkladem a vyzývá své dodavatele k jednání, 
které odpovídá přijatému Etickému kodexu (odmítá zaměstnávání 
dětí, úplatkářství, atd.). 

 Udržujte otevřený a konstruktivní dialog mezi zaměstnanci 
(a/nebo jejich zástupci) a vedením společností skupiny Danzer. 

Skupina Danzer vytváří kulturu konstruktivního jednání se 
společným cílem. Vítáme všechny podněty a kritiky. Každý závod 
skupiny Danzer uvádí v příručce pro zaměstnance postup (případně 
kontaktujte personální oddělení či člena představenstva 
příslušného závodu) pro komunikaci s příslušným vedoucím nebo 
manažerem. Veškeré záležitosti zaměstnanců jsou řešeny v 
rozumném časovém období. 

Vytvářejte pozitivní pracovní prostředí, které respektuje 
svobodu sdružování.  

Skupina Danzer poskytuje zaměstnancům možnost scházet se za 
účelem hledání možných zlepšení na pracovišti. Kompenzace a čas 
využitý k takovým poradám jsou obecně určovány místními zákony 
a popsány v příručce pro zaměstnance pro daný závod nebo v 
zásadách vydaných personálním oddělením (HR). 

 Poskytujte konkurenční odměny, zdravotní péči a sociální výhody. 

Skupina Danzer je mimořádně pyšná na udržování vysokého počtu 
zkušených, dlouhodobých zaměstnanců. Týmová práce a silná důvěra 
v zaměstnance vytváří pozitivní pracovní prostředí. Zkušené a 
dlouhodobé zaměstnance nepovažuje vedení skupiny Danzer za 
samozřejmost, ale chápe je i jako důsledek poskytovaných 



konkurenčních odměn za práci, poskytované zdravotní péče a 
sociálních výhod v rámci místní legislativy. 

 Neslučujte firemní a osobní zájmy. 

Neslučujte osobní zájmy se zájmy skupiny. Osobní rozhodnutí a 
obchodní vztahy se třetími stranami musí být založeny výhradně 
na objektivních kritériích. 

 Spolupracujte s úřady a státními orgány. 

Skupina Danzer předává úřadům informace, které jsou správné, 
úplné a podané otevřeným, včasným a srozumitelným způsobem. 

 Zavažte se k principu poctivé hospodářské soutěže, který spočívá 
především ve striktním dodržování antimonopolních zákonů. 

Skupina Danzer  poskytuje vysokou užitnou hodnotu svým 
zákazníkům a nesnaží se oslabit konkurenci a nepoužívá praktiky 
nepoctivých výhod na trhu (tj. cenové podbízení, protizákonné 
dohody). 

V závodech skupiny Danzer nebo u dodavatelů netolerujte 
zaměstnávání dětí nebo nucené práce. 

Minimální věk pro zaměstnání osob ve skupině Danzer je v 
souladu s místními zákony shodný s předepsaným věkem pro 
dokončení povinné školní docházky – s výjimkou případů 
studentských praxí, kdy jsou studenti přijímáni v souladu 
s místními předpisy, avšak jejich věk nesmí být nižší než 15 
let. 

 Zajistěte zdravé pracovní prostředí. 

Výroba dýh a řeziva u skupiny Danzer zahrnuje transformaci 
jednoho surového materiálu do druhého: primárními zdroji jsou 

surové dřevo, voda a energie (především ze dřeva). Další 
materiály (např. lepidla) jsou pečlivě vybírány s ohledem na 
bezpečnost a životní prostředí. Abychom zajistili bezpečnost 
všech našich zaměstnanců, sledujeme na pracovištích úrovně 
dřevního prachu a hluku. V případě změny technologie bude 
monitorování zopakováno. Za účelem optimalizace pracovní pohody 
a snížení vlivu stresu souvisejícího s pracovním prostředím na 
zdraví zaměstnanců jsou pracoviště pod dohledem technika BOZP. 

 Zajistěte bezpečné pracovní prostředí. 

Získávání zdrojů a výroba našich dřevařských produktů může mít 
dopad na zdraví a bezpečnost zaměstnanců a na životní prostředí. 
Skupina Danzer se zavázala k identifikaci těchto dopadů a 
neustálému zlepšování ochrany životního prostředí za účelem 



dosažení pozitivních výsledků (viz odkaz na přístup zaměstnanců 
k databázi ESMS). 

 Zajistěte bezpečnost a ochranu životního prostředí.  

Skupina Danzer je držitelem certifikace ISO 14001:2004 pro 

systém řízení bezpečnosti a ochrany životního prostředí (ESMS), 
který se vztahuje na všechny výrobní provozy (pily a výrobní 

provozy pro výrobu dýhy) v Evropě a Severní Americe (viz odkaz 
na zaměstnanecký přístup k databázi ESMS). Skupina Danzer najímá 
auditory třetích stran, kteří zajišťují plnění norem v republice 
Kongo. 

 V případě využití služeb bezpečnostních složek, ať již veřejných 
nebo soukromých, učiňte tak odpovědně a zdrženlivě. 

Veškeré charitativní dary předávejte legálně a etickým způsobem v 
souladu s místními zákony. 

Skupina Danzer poskytuje charitativní dary s cílem pomoci a 

podpořit – nikoliv s marketingovým účelem. Skupina Danzer nebude 
zveřejňovat kde, jak a komu poskytla charitativní podporu. O 
darech (např. pomoc při mírnění následků přírodních katastrof, 
pomoc zaměstnancům a jejich rodinám, které se ocitly v nouzi, 
podpora sociální a krizové infrastruktury v lokalitách, ve 
kterých skupina Danzer působí) vždy rozhoduje výbor složený z 
odpovědných osob. 

 Dary politickým stranám lze věnovat pouze poctivým způsobem, 
průhledně a v souladu s místními zákony. 

Skupina Danzer nemá co skrývat a v případě vysvětlování svých 
činů či nečinnosti jedná otevřeně. 

Zdokonalujte. 

 Při řízení dodavatelského řetězce neustále zdokonalujte svou 
znalost sociálně a environmentálně odpovědných postupů.  

 Skupina Danzer vyhledává nejhodnotnější světové zdroje tvrdého 
dřeva pouze z oblastí, ve kterých se dodržují pravidla 
udržitelného lesního hospodářství. 

 Nikdy se nezapojujte do: 

a) nelegální těžby dřeva nebo nezákonného obchodu se dřevem a 
výrobky ze dřeva, 

b) porušování tradičních a lidských práv v lesnických provozech 
c) destrukci vysoce hodnotných, chráněných lesních porostů v 

lesnických provozech, 



d) významné přeměny lesních porostů na plantáže nebo nelesní 
využití, 

e) zavádění geneticky modifikovaných organismů do lesnických 
provozů, 

f) porušení kterékoli ze základních konvencí stanovených 
Mezinárodní organizací práce (ILO) v lesnických provozech. 

 Ujasněte si, co se očekává od zaměstnanců a obchodních partnerů 
skupiny Danzer, aby činnost naší skupiny ani v jejím zastoupení 
neporušovala osobní nebo kolektivní práva stanovená Organizací 

spojených národů a uvedená ve Všeobecné deklaraci lidských práv 
(UNDHR) a Deklaraci o základních principech a právech v práci, 
která je dokumentem vydaným Mezinárodní organizací práce (ILO). 
 

 Sponzorujte vzdělávání, odborná školení a nabízejte možnosti 
rozvoje kariéry u skupiny Danzer. 

Mnoho odpovídajících odborných znalostí (zkušeností, vědomostí 
a schopností) v oboru zpracování dýh a řeziva nelze získat ve 
školách. Proto skupina Danzer nabízí své firemní programy 

školení, které umožňují vlastním zaměstnancům profesionální 
růst. 

 V případě, že dojde ke střetu cílů, zvolte raději dlouhodobé 
udržitelné řešení než krátkodobý přístup orientovaný na zisk. 

Skupina Danzer například udržuje svou lesní půdu pro 
dlouhodobou udržitelnost lesních zdrojů a nikoliv pro 
krátkodobý finanční zisk. 

Buďte poctiví v obchodních jednáních a vytvářejte prostředí, 
které netoleruje korupci.  

Aby bylo zajištěno vyloučení případné korupce z obchodních 
jednání, platí přísná pravidla etického chování pro všechny 
závody skupiny Danzer. 

Rozvíjejte kulturu práce, ve které zaměstnanci, vedení ani třetí 
strany pracující v zastoupení skupiny Danzer netolerují 
úplatkářství.   

Všichni zaměstnanci skupiny Danzer jsou odpovědní za prevenci 
korupce. Každý se musí vyvarovat jakékoli činnosti, která by 
mohla vést nebo vytvářet podmínky k porušení protikorupčních 
zásad skupiny Danzer. 

Chraňte práva duševního vlastnictví skupiny Danzer a respektujte 
práva ostatních. 



Nezveřejňujte a neprozrazujte důvěrné firemní informace třetím 
stranám. Zacházejte s duševním vlastnictvím ostatních firem 
nebo jednotlivců se stejným respektem. 

 Vedení se aktivně podílí na neustálém zlepšování obsahu tohoto 
Etického kodexu. 

Tento Etický kodex je každým rokem revidován představenstvem 

skupiny Danzer a veškeré změny jsou schvalovány radou ředitelů. 

 Stanovujte cíle a cílové hodnoty v souladu s obchodními 
podmínkami. 

Skupina Danzer prověřuje každou investici nepředpojatě a s 
dobrým svědomím. Zaměstnanci skupiny Danzer se zapojují do 
stanovení cílů a cílových hodnot zaměřených na prevenci a 
snižování znečištění životního prostředí, zlepšení ochrany 
ovzduší, vody, půdy a lesních zdrojů, snižování výskytu 
pracovních úrazů a zlepšování zdraví zaměstnanců. Pravidelná 
otevřeně komunikovaná hlášení o plnění či neplnění našich cílů a 
cílových hodnot jsou zaměřena na snahu dosáhnout trvalého 
zlepšení prostřednictvím aktivní účasti zaměstnanců skupiny 
Danzer. Vedení skupiny stanovuje každoročně cíle a cílové 

hodnoty a zároveň poskytuje zdroje potřebné k jejich dosažení. 

 Identifikujte environmentální a bezpečnostní dopady výroby a 
nepřetržitě zdokonalujte systém řízení bezpečnosti a ochrany 
životního prostředí pro dosažení pozitivních výsledků: 

- zapojte zaměstnance na všech úrovních a ve všech oblastech, 

- snižujte úrazovost na pracovištích, 

- zlepšujte zdraví zaměstnanců, 

- zdokonalujte ochranu ovzduší, vody, půdy a lesních porostů. 

 Uvědomte si, že činnost skupiny Danzer ovlivňuje místní kulturu, 
zvyky a hodnoty. 

„Myslet a jednat globálně“ pro skupinu Danzer znamená jednat s 
citem a využívat místních odborných znalostí. Skupina Danzer 

implementuje příručku zajištění náležité péče v prostředí 
citlivém na konflikt pro vedení potenciálně konfliktních 

provozů v povodí Konga. 

 Vyrovnejte se s problematikou provozních činností v prostředí 
méně rozvinuté sociální, právní a fyzické infrastruktury. 

Skupina Danzer zahrnuje do svých podnikatelských plánů 
směrnice, jako je například dokument OECD Nástroj pro uvědomění 



si rizik v oblastech se slabou veřejnou správou určený 
mezinárodním společnostem působícím v těchto problematických 
oblastech. 

 Přijímejte zpětnou vazbu od zúčastněných stran pozitivně. 

Skupina Danzer komunikuje se zúčastněnými stranami (zve je, 
reaguje na jejich podněty, řeší problémy a společně plánuje) 
tak, aby vyhověla potřebám místního obyvatelstva ve všech 
oblastech, ve kterých působí (od komunikace s náčelníky kmenů v 
republice Kongo po setkání s městskými plánovacími komisemi ve 
Spojených státech). 

Za účelem zajištění zákaznické spokojenosti skupina Danzer 
udržuje otevřený dialog se zákazníky (nejlepší zdroj nových 
nápadů) a pozitivně přijímá jejich kritiku. „Chceme, aby se k 
nám vraceli zákazníci – nikoliv produkty.“ 

 Za účelem informovanosti/ implementace/ dosažení/ udržování/ 
respektu dodržujte národně a mezinárodně uznávané normy v 
oblastech: 

Řádná správa a řízení 

Lidská práva 

Vztahy se zaměstnanci 

Vztahy s okolím 

Odpovědné lesní hospodářství 

Řízení ochrany životního prostředí 

Bezpečnost práce. 

Vytvářejte atmosféru, ve které stížnosti nebo hlášení o 
nedodržování tohoto Kodexu či souvisejících zákonů mohou být 
svobodně ohlášeny, otevřeně přijímány a rychle řešeny.  

Souladu s předpisy je dosahováno prostřednictvím školení, 
interních auditů, externích auditů a informováním vedení. 
Skupina Danzer bude implementovat a udržovat bezpečný systém 
podporující hlášení neshod. 

Konejte. 

 Provozujte odpovědné lesní hospodářství a dodavatelskou činnost. 

Skupina Danzer zavedla systém sledování a ověřování legálnosti 
veškerých dřevařských produktů dodávaných třetími stranami. Ve 
středně až vysoce rizikových oblastech skupina Danzer proaktivně 
spolupracuje s dodavateli dřeva (třetími stranami) a vede je ke 



splnění konkrétních požadavků týkajících se poskytování 
informací o zdrojích a prokázání jejich legálního nabytí. 

Skupina Danzer usiluje o neustálé zlepšování udržitelného 

lesního hospodářství ve všech těžebních oblastech, ze kterých je 
dřevo dodáváno, bez ohledu na to, zda se jedná o těžbu ve 
vlastních lesních porostech či dodávky od třetích stran. 

 Stanovte si odpovídající cíle a cílové hodnoty a zlepšujte tento 
Etický kodex.  

Management zajišťuje vedení tak, aby veškerý pokrok skupiny 
Danzer pokračoval v souladu s hodnotami skupiny, přičemž 
poskytuje zdroje ke splnění a dosažení těchto cílů a cílových 
hodnot. 

 Chovejte se k zaměstnancům poctivě a s úctou. 

Skupina Danzer poctivě a spravedlivě posuzuje disciplínu 
zaměstnanců a zároveň podporuje rozvoj potenciálu a znalostí 
každého z nich. Tímto způsobem skupina Danzer buduje sebedůvěru 
a kreativitu.  

 Jednejte se všemi stejně a vyvarujte se diskriminace založené na 
vlastnostech, které nesouvisí se schopností vykonávat práci: 

Pohlaví, rasa, náboženské vyznání, barva, věk, sexuální 
orientace, etnický původ, odlišná národnost nebo sociální 
původ, majetek, názor nebo invalidita. Skupina Danzer je pyšná 
na své zaměstnance, kteří pocházejí ze 46 různých zemí (v roce 
2013). Diskriminace z jakéhokoli důvodu by byla v rozporu s 
podnikatelskými cíli skupinai Danzer. 

Vytvářejte pracovní prostředí bez obtěžování, vykořisťování, 
urážení nebo násilí. 

Ve skupině Danzer je obtěžování, vykořisťování, urážení a násilí 
zakázáno a veškeré případy takového chování jsou hlášeny, 
vyšetřovány a potrestány. 

 Poskytněte hendikepovaným zaměstnancům a zaměstnancům 
s rodinnými problémy přístupná a vyhovující pracoviště. 

Skupina Danzer je úspěšná, protože její pracovní síla je 
různorodá. Skupina Danzer si udržuje silné zastoupení služebně 
starších, zkušených pracovníků, protože je přátelským a 
příjemným místem k práci. Vedoucí a manažeři budou hledat 
kreativní prostředky ke zlepšení, podpoře a udržení svých 
zaměstnanců. 

 Udržujte řádné záznamy a finanční zprávy. 



V rámci oddělení finančních služeb skupiny Danzer jsou 
uplatňovány přísné zásady a postupy, které musí dodržovat 
všichni zaměstnanci. V první úrovni zahrnují místní zákon o 
účetnictví a uchovávání účetních dokladů, ve druhé úrovni účetní 
manuál skupiny DANZER a ve třetí úrovni zásady pro interní 
kontrolu finančních zpráv (ICOFR – Internal Control over 
Financial Reporting). 

 Vyrábějte co nejblíže ke zdrojům tak, aby byla pracovní místa a 
přínosy vytvářeny lokálně a odpovědnost byla podložena místními 
znalostmi a povědomím. 

Skupina Danzer nepodporuje „obchod s pracovní silou za účelem 
snižování nákladů“: výrobní provozy se nacházejí co nejblíže ke 
zdrojům dokonce i v případech, kdy jejich umístění souvisí s 
vyššími náklady a choulostivou politickou situací. 

 Veďte firmu tak, aby byla zisková a zároveň byla pro skupina 
důležitým přínosem.  

Skupina Danzer vnímá charitu jako odpovědnost: odpovědnost za 
pomoc při budování lepšího života pro občany žijící v 
lokalitách, ve kterých skupina Danzer žije a pracuje. 
Strategická rozhodnutí vedení skupiny Danzer jsou vždy založena 

na trvalých hodnotách: věrnost a zájem o dobré bytí zaměstnanců, 
jejich rodin a komunit, ve kterých každý z nich žije a pracuje. 

 Ochotně se účastněte interních a externích auditů a dokažte, že 
zaměstnanci skupiny Danzer říkají to, co dělají, a dělají to, co 
říkají, a že jsou schopni to dokázat. 

 

Skupina Danzer zvolila normu ISO 14001:2004 pro svůj systém 
řízení bezpečnosti a ochrany životního prostředí a k řešení 
environmentálních dopadů řízení od lesního hospodářství až po 
distribuci finálních produktů. Pravidelné audity a kontroly ve 
všech lokalitách nezávislými třetími stranami jsou součástí 
závazku k zajištění transparentnosti, který skupina Danzer 
přijala. 

 

Tento Etický kodex bude dle potřeby aktualizován. Za pravidelné 
revize a zajištění vhodnosti a účinnosti těchto zásad odpovídá 
Představenstvo a Rada ředitelů. 


