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ETICKÝ KODEX
(zásady chování)

NETEX, spol. s r.o. se zavazuje k dodržování uvedených zásad chování, které
jsou platné pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně společnosti. Zásady chování
definují principy, pravidla a požadavky vůči pracovníkům/nicím, obchodním
partnerům/kám a okolnímu prostředí.
Lidská práva
 ﮿podporujeme rovné zacházení se zaměstnanci/kyněmi bez ohledu na národnost,
pohlaví, věk, sociální a etnický původ, sexuální orientaci, barvu pleti
 ﮿neschvalujeme nepřijatelné chování ke všem zaměstnancům/kyním a mezi
zaměstnanci/kyněmi navzájem, např. psychické týraní, vyhrožování, urážky, obtěžování
v jakékoliv formě a diskriminaci
 ﮿poskytujeme spravedlivé odměny za práci, zaručujeme minimální mzdu
 ﮿uznáváme v návaznosti na právní zákony právo na svobodné sdružování
 ﮿respektujeme osobní důstojnost, soukromí a chráníme a dodržujeme ochranu osobních
dat ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Zákaz dětské práce
 ﮿neposkytujeme práci osobám mladším 15 let.
Právní předpisy
 ﮿dodržujeme legislativy EU a ČR, řídíme se normami, máme vypracovaný registr právních
předpisů pro oblast a Kontext organizace, které pravidelně aktualizuje
 ﮿dbáme na práva duševního vlastnictví, v našem případě ochranných známek a jiných osob
Ochrana životního prostředí
 ﮿jednáme v souladu s právními předpisy, máme vypracovaný registr právních předpisů
pro systém životního prostředí, oblast odpadů, chemických látek a směsí, ovzduší, vod a
máme vypracovaní hodnocení souladu s těmito předpisy, které pravidelně aktualizujeme
minimálně 1x ročně
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 ﮿jsme certifikování v oblasti životního prostředí a splňujeme požadavky dle normy
ČSN EN ISO 14001:2016.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO)
 ﮿v návaznosti na prevenci rizik při práci máme vypracován registr a hodnocení pracovních
rizik
 ﮿dbáme na bezpečnost a zdraví zaměstnanců, provádíme opatření k omezení rizik
pracovních úrazů
 ﮿máme vypracované postupy ve formě směrnic bezpečnosti a ochrany zdraví, požární
ochrany a ke každému strojnímu zařízení místní provozní bezpečnostní předpisy
 ﮿zajišťujeme školení všech interních bezpečnostních a požárních postupů
 ﮿všechny směrnice jsou přístupné online a místní provozní bezpečnostní předpisy v tištěné
verzi u každého strojního zařízení zajišťujeme lékařskou péči zaměstnanců v pravidelných
předepsaných intervalech.
Účetnictví a finance
 ﮿řídíme se zákonnými předpisy pro účetnictví, finanční vykazování, daně a cla
 ﮿došlé platby bez odkladu zaúčtováváme.
Spravedlivá hospodářská soutěž, korupce a úplatkářství
 ﮿dodržujeme práva a etické zásady v oblasti hospodářské soutěže
 ﮿v obchodních vztazích se řídíme tržním hospodářstvím
 ﮿netolerujeme a nepodílíme se na žádné formě korupce a úplatkářství.
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