Etický kodex
ElmetGroup a.s.

ÚVOD
Etický kodex vyjadřuje základní principy, pravidla a očekávání které zaměstnanci skupiny
Elmet Group a.s. (dále jen „skupina“) projevují vzájemně vůči sobě, dodavatelům,
zákazníkům a dalším skupinám okruhu firmy.

NAŠE HLAVNÍ ZÁSADY:

• zájem zákazníků klademe na první místo
• při obchodování jsme čestní a korektní
• při jednání jsme diskrétní
• respektujeme zákony
• vážíme si svých kolegu a projevujeme si úctu
• jednáme eticky

Tyto pravidla platí pro všechny zaměstnance skupiny.
Zaměstnanci v manažerských pozicích mají vyšší odpovědnost; vedou své týmy
prostřednictvím příkladného chování a vytvářejí prostředí, v němž jsou jako základní kvality
prezentovány čestnost a integrita. Žádný zaměstnanec nemůže být nikdy žádán o
jednání v protikladu s tímto Kodexem. Etický kodex je zakotven přímo v obecné definici
poslání skupiny a je její základní a nejdůležitější normou, na kterou navazují další předpisy.

Skupina usiluje o to, aby se stala organizací, která:
• Naslouchá svým zákazníkům a vychází vstříc jejich požadavkům
• Naplňuje a rozvíjí potenciál svých zaměstnanců
• Vytváří příjemné pracovní prostředí
• Patřičně ohodnocuje a odměňuje své zaměstnance

HLAVNÍ BODY TOHOTO KODEXU:
Korupce, podplácení
Soukromí
Finanční zodpovědnost
Spravedlivá politika, střet zájmů
Duševní vlasnictví
Při dodržování těchto bodů pamatujeme, že nejdůležitější je, jak se chováme:
projevujeme si respekt a jsme vstřícní k sobě navzájem. Nepovyšujeme se nad ostatní
díky čemu se soustředíme na výsledky.
Díky těmto bodům a zásadám slušného chování budeme schopni neustále posilovat
důvěru v naší společnost stávajících i nových zákazníků.

Korupce, podplácení
Skupina vytváří a udržuje prostředí, ve kterém jsou korupce, podplácení a úplatky přísně
zakázány. Je to v rozporu s etickými zákony a zabraňuje obou stranám v objektivním
zhodnocení ceny a kvallity služeb a výrobků. Budujeme prostředí ve kterém jsou naše
výrobky a služby vybírány na základě kvality a servisu ku prospěchu obou stran, nikoliv
na základě obohacení jedince úplatkem či darem.
Skupina klade důraz na transparentnost a morální integritu svých zaměstnanců.
V souvislosti s tímto kodexem zaměstnanci nesmí přĳímat či poskytovat dary a obdobná
plnění vyjima okolností stanovených ve vnitřních předpisech skupiny.
Přiĳímaní, nabízení nebo zprostředkování úplatků třetím stranám je nepřípustné. Skupina
odmítá všechny formy úplatkářství, korupce a distancuje se od nich tím, že jim projevuje
nulovou toleranci.

Dary a pohoštění
Od vedoucích pracovníků, či pracovníků skupiny se může očekávat, že svým obchodním
partnerům nabídnou zdvořilostní pohoštění či dar. Pokud tak učiní, musí jednat pouze v
zájmu celé skupiny. Vše musí probíhat v mezích a pravomocích hostící osoby a musí být
jasně patrné, že původcem pohoštění je celá skupina.

Výběrová řízení
Skupina se zdržuje jakéhokoliv jednání které by mohlo mít dopad na spravedlivý průběh
výběrových řízení zakázek.
V tomto směru jsou zakázany všechny kroky jejichž cílem je ovlivnění výsledku, nebo
omezení soutěžících stran. Zakázáné je i získávání nepříslušejících informací s cílem
ovlivňování zakázek.

Soukromí

Chráníme bezpečnost a soukromí našich zaměstnanců a zákazníků a dalších osob se
kterými spolupracujeme
Osobní údaje jsou používány pouze k legitimním obchodním účelům a to s cílem který je v
souladu s právními předpisy. Osobní údaje jsou uchovávány pouze se souhlasem
zůčasntěných stran a jsou bezpečně uloženy.
Dojde-li k úniku dat nebo porušení zásad ochrany osobních údajů který podléhá
ohlašovací povinnosti je společnost povinna tuto skutečnost ohlásit příslušnému úřadu.
Zaměstnanci mají právo na soukromí a skupina neprovádí monitoring aktivit v průběhu
pracovní doby čimž posiluje důvěru mezi pracovníky. Zaměstnanci mají právo se
svobodně združovat a komunikovat s vedením společnosti o otázkách týkajících se
podmínek i mzdy bez obav z odvety.
Respektujeme právo na soukromí a důvěrnost sdělení. Vše co účastníci vysloví jako
„důvěrné“ považujeme za citlivé údaje. Pokud bude společnost takotvéto informace chtít
použít, či zveřejnit, vše musí proběhnout za předchozího souhlasu účastníka.

Finanční zodpovědnost

Dobrá platební morálka patří mezi základy slušného a odpovědného podnikání.
Společnost dodržuje splatnosti platebních transakcí a udržuje dobrou platební morálku. To
samé vyžaduje od spolupracujicích firem.
Vyplacení mzdy zaměstnancům vždy probíhá v předem určený den bez prodlev.
Veškeré finanční transakce jsou evidovány transparentním způsobem v účetnictví a jsou
pravidelně auditovány.

Spravedlivá politika, střet zájmů

Zaměstnanci předchází vzniku střetů osobního zájmu se zájmem skupiny. Zaměstnanec
nesmí zneužít své pracovní pozice, informací, které má v souvislosti s plněním svých
pracovních úkolů a povinností k dispozici, osobnich kontaktů, které v rámci svého
postavení ve skupině získal v prospěch svůj nebo jiné osoby a nebo v neprospěch skupiny,
jiného jejího zaměstnance nebo třetí osoby. To se vedle soukromého života týká rovněž
jeho politické, odborové, náboženské nebo spolkové činnosti a jiné výdělečné nebo
dobročinné činnosti.

Předcházení střetu zájmů
Hrozí-li zaměstnanci, že při plnění pracovních úkolů a povinností může dojít ke střetu zájmů,
nebo došlo-li již ke střetu zájmů, zaměstnanec ihned přestane jednat ve věci, kromě
jednání, které nesnese odkladu a nelze je zajistit jiným způsobem. O této skutečnosti
bezodkladně písemně nebo jiným prokazatelným způsobem informuje svého nadřízeného
zaměstnance.

V případě, že je zaměstnanec požádán nebo jinak ovlivňován, aby jednal v rozporu s
tímto Kodexem nebo jiným způsobem ohrožujícím dobrou pověst skupiny, důrazně a
jednoznačně odmítne takové jednání. V závažných případech zaměstnanec neprodleně
oznámí tuto skutečnost s uvedením podrobností svému nadřízenému zaměstnanci.

Spravedlivá politika
Společnost se vyhrazuje proti jednání které by porušovalo základní lidská práva, zejména
v těchto oblastech:
• Nedodržování minimální mzdy
• Žádné školení nových zaměstnanců
• Zaměstnávání bez pracovní smlouvy
• Neoprávněné propouštění
• Neoprávněné srážky ze mzdy
• Mzdy nižší než životní náklady
• Neadekvátní rozsah přesčasů
• Neposkytování zdravotní péče
• Nevyhovujicí podmínky
Tyto práva se vyžadují nejen od zaměstnanců společnosti ale i od dodavatelů a
spolipracovníků.

Duševní vlasnictví
Zaměstnanci skupiny zodpovědně chrání duševní vlasnictví a obchodní tajemství firmy.
Duševní vlastnictví jako například obchodní značky jsou chráněny příslušnými orgány a
ochránnymi známkami.
Společnost si aktivně hlídá a v případě potřeby vymáhá svá práva na duševní vlasnictví.

Tento model chování je aplikován na všechny členy vedení a zaměstnance skupuny.
Společnost realizuje všechny aktivity eticky a s dobrými úmysly za přísného dodržování
všech zákonných norem platných v dané geografické oblasti, ve které byla založena jako
pobočka skupiny
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