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Etický kodex
Politika sociálníodpovědnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví přr práci a řizeníživotního
prostředí (environmentu)

Společnost si uvědomuje, že dodržování zásad sociální odpovědnosti, etických zásad
podnikání, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životníhoprostředí 1e trvalou součástí
každodenníchčinností,a proto se zejména zavazuJe,.
Dodržovat relevantní právní a jine předpisy, ktere se týkají veškeré podnikateIské činnosti
organizace (zejména nezaměstnávat děti do 15 let a mladlstvé do 1B let pro nočnípráce a v rizikových

podmínkách. Při přilímání nových zaměstnanců nebude vyžadována žádná finančníkauce

a

zadržovány osobní dokumenty. Umožnit zaměstnancům vytvořit odborovou organizaci a kolektivně
vy.lednávat. Umožnit zaměstnancům svobodně opustrt společnost ze závazného duvodu po adekvátním
oznámení, Po skončenípracovní doby vytvořit bezpečnéa hygienrcké pracovni podminky uzavřít se
zaměstnancem řádnou pracovní smlouvu, pravidelně a včas vyplácet zarněstnanci sjednanou mzdu,
nenutit zaměstnance k přesčasové prácr nepřipustit žádnoLr diskriminaci zaměstnanců včetně fyzrckých
či psychických trestú Dodržovat BOZP a ochranu životníhoprostředí.

Provádět pravidelnou identrfrkaci a hodnoceni všech podnrkatelských pracovních a
environmentálních rizik za účelempředcházení vzniku nežádoucích událostí a přijímání opatření
k ochraně zdraví zaměstnanců a zlepšování pracovního prostředí a pracovních podminek na všech
pracovištích společnostt a zlepšování úrovně ochrany životníhoprostředí
Neustále zlepšoÝat systém řízeníkvality, sociální odpověclnosti, etického podnrkáni,
bezpečnosti a ochrany zdravi při práci, ochrany životníhoprostředí,
posilovat vědomí zaměstnanců o duležitosti dodržování zásad etrckého kodexu, etrckého
podnikání ochrany vlastního zdraví a zdravi svých kolegu, životního prostředí, klást duraz na osobní
odpovědnost za prosazování a dodržování etického kodexu, etického podnrkání právnich a jiných
předpisů při práci

Dodržovat zásady etického podnikání bez úplatků,korupcc, podvodů či jiných nekalých
podnikatelských a obchodních praktik
Dodržovat zásady transparentního podnikání, zachovat důvěrnost informací
Sdělovat Etický kodex všem obchodním partnerům, dodavatc|ťrnl, návštěvníkůrnspolečnosti a
dalším zainteresovaný m stranám
Vyžadovat plnění principů Ettckého kodexu, ettckeho podnik:illi pr,lrtrky bezpečnostia ochrany

zdraví při práct a dodržováni zásad ochrany životníhoprostředí od vl;ech personalnich agentur,
obchodních partneru a návštěvníku a dalšíchzainteresovaných stran
Prachatice 19.12.2019
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