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ÚČEL
Etický kodex společnosti ROSTRA s.r.o. je založen na základních hodnotách důvěryhodnosti firmy a
jeho principem je podnikat čestně a v souladu se zákony a obecně uznávanými normami včetně těch
mezinárodních, jako je Úmluva OSN pro lidská práva (UN Convention for Human Rights) a globální
dopad (Global Impact). Tento kodex odráží a v budoucnu nadále bude odrážet zásady společnosti
ROSTRA s.r.o., její rozhodnutí i všechny kroky.

OBLAST PLATNOSTI
Tento Etický kodex popisuje etické normy a zásady, které mají být vždy a za všech okolností přísně
dodržovány všemi zaměstnanci ve společnosti ROSTRA s.r.o.
Tento Etický kodex formalizuje principy, podle kterých se společnost chová ke svým zaměstnancům,
vlastníkům, obchodním partnerům a dalším zainteresovaným stranám.
Od našich dodavatelů očekáváme, že budou dodržovat zásady ekvivalentní těm, které jsou obsaženy
v tomto etickém kodexu.

ETICKÝ KODEX
1 DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
V každé zemi, ve které působíme, dodržujeme platné zákony a nařízení dané země.
V případě rozporu mezi náležitým zákonem a zásadami uvedenými v tomto Kodexu, dáváme přednost
zákonu.

2

VZTAHY S OBCHODNÍMI PARTNERY

Nedopouštíme se jakéhokoli korupčního jednání a při kontaktu s obchodními partnery jednáme vždy
uctivě a spravedlivě.
Nenabízíme svým zákazníkům, potenciálním zákazníkům, vládám, úřadům nebo zástupcům těchto
subjektů žádnou odměnu nebo úplatu, které by byly v rozporu s platnými zákony.
Nepřijímáme od třetích stran platby, dary nebo jiné druhy náhrad, které by mohly ovlivnit naši
objektivitu při obchodním rozhodování.
Vždy splníme veškeré závazky přijaté v rámci obchodního styku s obchodními partnery a dodavateli,
jednáme s nimi čestně a činíme potřebná rozhodnutí na základě faktů.

3

DŮVĚRNÉ INFORMACE

Za všech okolností důvěrné obchodní, technické a výrobní informace a data nepředáváme třetím
osobám.
Zavazujeme se svěřené informace uchovávat a chránit proti jejich zneužití k jinému účelu, než k
jakému nám byly poskytnuty.

4

STŘET ZÁJMU

Neprovádíme své soukromé aktivity takovým způsobem, který je v rozporu se zájmy nebo hlavními
podnikatelskými aktivitami společnosti ROSTRA s.r.o.
Vyvarujeme se osobních vztahů se zákazníky, partnery a dodavateli, které by mohly ohrozit plnění
našich povinností.
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5

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nepoužíváme materiály a metody představující environmentální a zdravotní rizika.
Usilujeme o hospodárné využívání zdrojů s ohledem na dopady svých rozhodnutí na životní prostředí.

6

CHOVÁNÍ NA PRACOVIŠTI

Nediskriminujeme zaměstnance pro jejich věk, pohlaví, rasu, náboženství, zdravotní postižení,
sexuální orientaci, národnost, politické názory, příslušnost k odborům, sociální nebo etnický původ.
Pracujeme s relevantními informacemi.
Rozhodujeme se na základě faktů, ne domněnek.
Respektujeme se navzájem a chováme se v souladu s dobrými mravy.
Zavazujeme se k přísnému vyloučení dětské a nucené práce.
Máme právo zakládat a vstupovat či nevstupovat do odborů či jiných organizací věnujících se
kolektivním vyjednávání.
Zvláštní pozornost věnujeme pracovním podmínkám, především s ohledem na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci.

7

PRAVIDLA VYSTUPOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZA SPOLEČNOST

Chováme se v souladu s dobrými mravy, dodržujeme pravidla profesionálního jednání a dbáme o
dobré jméno společnosti.
Při jednání se zákazníky nebo dodavateli dodržujeme firemní styl oblékání.
Dbáme na ochranu hmotných, nehmotných a finančních zdrojů společnosti a využíváme je rozumně a
v souladu s postupy platnými pro jejich užití.

8

VZTAHY SE SPOLEČNOSTÍ

Jednáme společensky zodpovědným způsobem.
Podporujeme aktivity, které přispívají k rozvoji místního regionu a občanů.
Máme úctu ke kulturám a prostředí v zemích, kam dodáváme/kde působíme.

9

WHISTLEBLOWING - POLITIKA ESKALOVÁNÍ ETIKY

Informujeme kteréhokoliv ze členů vedení společnosti o chování, které je v rozporu s naším Etickým
kodexem. Informace mohou být předkládány i anonymně.
Proti osobě, která jedná v dobré víře, nebudou vedeny odvetné kroky.
Etická linka: kodex@rostra.cz

10 DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ
Nedodržování ustanovení uvedených v tomto Etickém kodexu může vést k disciplinárnímu řízení.
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