ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI
Společnost BENET AUTOMOTIVE s.r.o. (dále jen společnost) přijímá tento etický kodex jako soubor
základních hodnot a přístupů k podnikání, kterým se řídí při výkonu své podnikatelské činnosti.
Etický kodex společnosti není obecně závazným právním předpisem, ale souborem pravidel
doplňujících zákonné a jiné právní předpisy.
Dodržování etického kodexu ze strany společnosti je jejím morálním závazkem upravujícím chování a
jednání všech zaměstnanců vůči společnosti, spolupracovníkům, odběratelům a ostatním obchodním
partnerům, orgánům státní správy a veřejnosti.

OCHRANA DOBRÉHO JMÉNA SPOLEČNOSTI
Zaměstnanci jsou povinni vždy, a to i ve svých mimopracovních aktivitách, jednat a vystupovat
s vědomím, že reprezentují společnost BENET AUTOMOTIVE s.r.o. a jejich jednání, vystupování nebo
vyjádření mohou poškodit nebo znevážit dobré jméno zaměstnavatele.

MANAGEMENT
Vedoucí pracovníci jsou vzorem morálních a etických kvalit pro ostatní zaměstnance a zástupce
společnosti a jsou zodpovědní za sledování dodržování Etického kodexu u svých podřízených.

VZTAHY K ZAMĚSTNANCŮM
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

Společnost zakládá vztahy k zaměstnancům na úctě k důstojnosti každého člověka.
Společnost vytváří pro práci svých zaměstnanců příznivé a bezpečné pracovní podmínky a
umožňuje zvyšování jejich odborné úrovně.
Společnost zaměstnává zaměstnance na základě jejich způsobilosti pro danou práci bez
jakékoliv politické, rasové, náboženské či národnostní diskriminace, bez ohledu na pohlaví, věk
nebo stav.
Dětská a nucená práce je ve společnosti zakázána. Totéž platí pro všechny dodavatele
společnosti a jejich subdodavatele.
Společnost nepřipouští diskriminaci, sexuální, fyzické či psychické obtěžování zaměstnanců.
Společnost zajišťuje spravedlivé odměňování svých zaměstnanců za vykonanou práci včetně
řádné výplaty mezd.
Společnost vyžaduje, aby zaměstnanci dbali zásad bezpečné práce, dodržování a využívání
stanoveného fondu pracovní doby.
Společnost vyžaduje, aby zaměstnanci ve vztahu k majetku společnosti řádně hospodařili se
svěřenými prostředky i v zájmu ochrany majetku zaměstnavatele.
Informace, které zaměstnanci o společnosti získají při výkonu své práce, nesmějí používat pro
osobní zisk.
Společnost nepřipouští neúměrné hoštění či dary dodavatelům a zákazníkům, stejně jako
přijímání neúměrných darů a hoštění od zákazníků či dodavatelů.

VZTAHY S ODBĚRATELI
·
·
·
·
·

Základem úspěšného a trvalého obchodního vztahu je čestnost a rovnost při jednání s každým
klientem.
Společnost dbá na to, aby její výrobky a služby byly na vysoké kvalitativní úrovni a odpovídaly
stanoveným parametrům a požadavkům.
Společnost dbá na plnění svých povinností ve stanovených nebo dohodnutých termínech.
Společnost považuje korupční praktiky jakéhokoliv druhu za nepřípustné a sama používá při
nabídce nebo prodeji svých výrobků nebo služeb pouze legitimní metody.
Veškeré informace odběratelů považuje společnost za důvěrné.

VZTAHY S DODAVATELI
·
·
·
·
·

Výběr dodavatelů realizuje společnost výhradně v souladu s pravidly obchodní soutěže.
Jakékoliv korupční praktiky považuje společnost za nepřijatelné.
Společnost nikdy nezneužívá své postavení na trhu.
Společnost respektuje veškerá smluvní ujednání platební morálku.
Veškeré informace o vztazích s dodavateli pokládá společnost za důvěrné.

VZTAHY S KONKURENCÍ
·

Společnost vystupuje vůči své konkurenci v oboru vždy čestně, nepoškozuje pověst
konkurence ani jejich představitelů.

VZTAHY K ORGÁNŮM STÁTNÍ SPRÁVY A REGIONU
·
·
·
·

Společnost bere při své podnikatelské činnosti v úvahu také zájmy širšího společenského okolí.
Společnost komunikuje s orgány státní správy s využitím pravdivých informací o společnosti
Společnost dbá na řádné vedení účetnictví a včasné placení svých finančních závazků vůči státní
správě.
Společnost vede aktivní charitativní politiku.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
·
·

·

Společnost má trvalý zájem na zlepšování kvality životního prostředí.
Společnost se aktivně podílí na odstraňování následků své podnikatelské činnosti a úpravou
technologických postupů se snaží o minimalizaci dopadů výrobního procesu na životní
prostředí.
Společnost respektuje při své výrobní činnosti normy stanovené pro oblast environmentální
politiky.

DODRŽOVÁNÍ NOREM A JEHO OVĚŘOVÁNÍ
·
·
·

Společnost vytváří podmínky pro to, aby všichni zaměstnanci měli možnost vyslovit své mínění
o chování společnosti, jejích rozhodnutích nebo o chování zaměstnanců.
Vedení společnosti se zabývá všemi podněty a informacemi v souvislosti s porušováním tohoto
etického kodexu.
Společnost vylučuje jakýkoliv postih či negativní vliv na zaměstnance, který podal podnět
v souladu s tímto etickým kodexem.

DORUČOVÁNÍ PODNĚTŮ
·

Všechny podněty lze doručovat všemi běžně dostupnými komunikačními kanály společnosti,
prostřednictvím svého nadřízeného, personálním oddělením nebo prostřednictvím
personálních schránek.

Tento model chování je aplikován na všechny členy vedení a zaměstnance společnosti.

v Mladé Boleslavi dne 15.02.2017

vedení společnosti
BENET AUTOMOTIVE s.r.o.

Přečetl/a jsem, pochopila/a jsem a zavazuji se svým podpisem respektovat smysl a text
Etického kodexu společnosti BENET AUTOMOTIVE s.r.o.

jméno, příjmení

………………………………………………………………….

podpis

…………………………………………………………………

dne

………………………………………

