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KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ
Cíle kodexu:

• Plnit potřeby našich zákazníků a spotřebitelů způsobem, který je ohleduplný k životnímu
prostředí, dosahovat tohoto cíle neustálým zvyšováním péče o životní prostředí v rámci všech
našich aktivit.
• Neustále zlepšovat provádění ochrany a bezpečnosti při práci dodržováním vysokých standardů
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, abychom zabránili zranění osob, podporovali dobré
zdraví a zajišťovali prevenci nemocí z povolání.
• Zvyšovat osobní, duševní a fyzickou pohodu a zdraví našich zaměstnanců, zlepšováním v oblasti
pracovních vztahů, tím zvýšit schopnost získat a udržet kvalitní zaměstnance.

Kodex etického chování:
• Firemní aktivity musí být v souladu se všemi požadavky aplikovatelných zákonů a předpisů, ve
všech oblastech, kterých se činnost firmy dotýká.
• V rámci všech firemních aktivit musí být dodržována lidská práva zakotvená ve Všeobecné
deklaraci lidských práv a svobod a v Obecným zásadám OSN pro podnikání a lidská práva.
Nikdo nesmí být fyzicky nebo psychicky trýzněn a diskriminován, nikomu nesmí být odepřeno
stejné zacházení nebo příležitost jako ostatním na základě věku, rasy, pohlaví, náboženství,
sociálního původu apod.
• Mzda a pracovní doba musí souhlasit s platnou mzdou a zákonem danou pracovní dobou, včetně
minimální mzdy, přesčasů a maximální pracovní doby.
• Nesmí se využívat nucená nebo povinná práce a zaměstnanci musí mít svobodu opustit
zaměstnání po podání platné výpovědi. Zaměstnanci nesmí být vystaveni psychickému nebo
fyzickému trestu nebo jakékoli formě obtěžování, včetně sexuálního.
• Nesmí být využívána dětská práce.
• Musí být zachováno právo zaměstnanců na svobodné sdružování.
• Podmínky ochrany zdraví a bezpečnosti práce musí být zajištěny pro všechny zaměstnance, je
třeba zvyšovat vyváženost pracovního a osobního života zaměstnanců, rozvíjet lidský kapitál
vzděláváním zaměstnanců.
• Veškerý provoz se musí vykonávat s ohledem na životní prostředí v souladu s legislativou.
Všechna rozhodnutí a činnosti firmy, která mají dopad na životní prostředí, musí být posuzována
s ohledem na možná environmentální rizika, musí být uplatňován princip předběžné opatrnosti.
• Všechny produkty firmy musí dostát kritériím kvality a bezpečnosti.
• V rámci žádné firemní aktivity nesmí být vyhledávány nevhodné výhody, včetně úplatků, firma
musí uplatňovat princip korektnosti a být transparentní v rozhodnutích a aktivitách, které mají
dopad na ostatní.
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