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Tento kodex je jedním ze základních prvků řízení »Společenské odpovědnosti« a je vyjádřením na-
šich hlavních zásad v oblasti ekonomické, sociální a environmentální. Poslání naší firmy je zalo-
ženo na závazku k etickému kodexu. Všichni naši pracovníci sdílejí zásadní hodnoty tohoto Etic-
kého kodexu a uvědomují si, že přispívají k udržitelnému úspěchu naší firmy, která si zaslouží dů-
věru našich zákazníků, obchodních partnerů a dalších zainteresovaných stran. Chceme-li být i na-
dále úspěšní, musíme se neustále rozvíjet a zdokonalovat – jako jednotlivci i jako celá organizace. 
 

Bezpečnost ProfesionalitaRespekt Odpovědnost Spolupráce a sdílení  Dodržování kodexu  Podpora 

 
BEZPEČNOST VÝROBKŮ 
• Považujeme se za partnera našich zákazníků a usilujeme o dlouhodobé zákaznické vztahy. Chceme pro-

to nabízet našim zákazníkům bezpečné a nezávadné výrobky a služby vysoké kvality. 
• Výrobky a služby nesmí vykazovat nedostatky ani nebezpečné vlastnosti, které by mohly ohrozit zdra-

ví nebo poškodit majetek. 
• O našich výrobcích a službách uvádíme pouze pravdivé informace. 

 
 
PROFESIONALITA = JEDNÁME PROFESIONÁLNĚ / DODRŽUJEME PLATNÁ PRÁVA 
• Naše jednání musí vždy chránit dobré jméno firmy i třetích stran. 

 
• Dodržujeme platné právo na lokální, národní a mezinárodní úrovni. Dodržování všech platných záko-

nů a předpisů na lokální, národní i mezinárodní úrovni je pro nás samozřejmostí. Všechny relevantní 
zákonné a úřední předpisy předáváme dodavatelským řetězcem dále, až na místo vlastní výroby. V jed-
notlivých zemích, společenských oblastech nebo na trzích, případně vůči obchodním partnerům mo-
hou být uplatňovány přísnější předpisy než ty, které platí v naší zemi. V takových případech musí být 
zásadně dodržovány striktnější předpisy. 
Národní a mezinárodní zákony upravují dovoz, vývoz nebo tuzemský obchod se zbožím, technologiemi 
nebo službami, nakládání s určitými výrobky, stejně jako finanční transakce a platební styk. Transakce-
mi se třetími osobami neporušujeme platná ekonomická embarga ani předpisy platné pro kontrolu ob-
chodu, dovozu a vývozu. 
 

• Naším cílem je být úspěšný v oboru, ale nikdy ne na úkor platných zákonů a etických zásad.  
• Plníme své smluvní povinnosti. 

 
• Spravedlivá hospodářská soutěž – naším cílem je být úspěšný v oboru, ale nikdy ne na úkor platných 

zákonů a etických zásad. V téměř všech zemích jsou vztahy a dohody s konkurenčními podniky, dodava-
teli, obchodními společnostmi a prodejci, které porušují spravedlivou hospodářskou soutěž, ze zákona 
zakázané. Patří sem např. cenové dohody, rozdělení zákazníků nebo prodejních oblastí mezi konkurenty, 
protisoutěžní bojkoty stejně jako další metody nekalé soutěže. Přijali jsme závazek spravedlivé hospo-
dářské soutěže a tyto zákony a pravidla dodržujeme.  
 

• Vyvarujeme se střetu zájmů 
 

• Plníme své smluvní povinnosti 
 
 

 

 
 ETICKÝ KODEX   
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• Respektujeme důvěrnost informací (Nakládání s informacemi – důvěrnost a ochrana dat)  
Při zjišťování, ukládání, zpracování nebo přenosu osobních údajů zaměstnanců, zákazníků nebo ostat-
ních třetích osob dbáme na maximální péči a přísnou důvěrnost a dodržujeme platné zákony a pravidla. 

 

Při každodenní práci se používají pravidelně IT systémy a dochází ke zpracování dat. Přitom jsou nutná 
vhodná bezpečnostní opatření (hesla, schválené technologie a licencovaný software), která zajišťují 
ochranu duševního vlastnictví a osobních údajů. 

Firemní informace (tištěné, elektronické) jsou majetkem firmy MetalWorx Plana s.r.o. a nesmí být šíře-
ny a zveřejňovány mimo určené užití. 

Informace o nových, plánovaných produktech / projektech a aktivitách jsou důvěrné – např. podklady, 
zprávy, smlouvy, finanční údaje, personální informace, průzkumy, soudní spisy, tvůrčí díla, duševní 
vlastnictví a nové obchodní a produktové plány. 

 

• Odmítáme korupci a úplatkářství – Každá forma úplatkářství a úplatnosti je zakázaná, ať již v kontaktu 
s úředníky či v obchodním styku. Dary a pozornosti, například v rámci pozvánek nebo v souvislosti s re-
klamními opatřeními, které slouží podpoře obchodních vztahů nebo prezentaci výrobků nebo služeb, 
jsou – pokud jsou přiměřené – přípustné. 
Takové dary a pozornosti lze přijímat nebo poskytovat pouze tehdy, když slouží legitimnímu obchodní-
mu účelu a nejsou přijímány nebo poskytovány jako protiplnění za nezákonnou výhodu.  

 
 
RESPEKT = VŽDY RESPEKTUJEME LIDI A PROSTŘEDÍ KOLEM NÁS   
• Se svými spolupracovníky a obchodními partnery jednáme s respektem, důstojně, čestně  

a zdvořile. 
• Různorodost svých pracovníků považujeme za konkurenční výhodu, kterou je nutno podporovat 

 a které si ceníme. 
• Zásadně se vyvarujeme jakékoli diskriminace, odplaty a obtěžování na pracovišti. 
• Snažíme se vyvažovat pracovní vytížení a soukromý život a pomáhat v tom i ostatním. 

 
SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST = JSME PLNĚ ODPOVĚDNÍ ZA DŮSLEDKY SVÝCH ČINNOSTÍ 
• Podporujeme ochranu základních lidských práv a nepodílíme se na obchodních činnostech, které tato 

práva porušují. 
• Jednáme zodpovědně vůči společnosti a snažíme se přispívat k rozvoji svého okolí. 
• Usilujeme o to, aby naše činnost co nejméně poškozovala životní prostředí. 
• Spravedlivé a bezpečné pracovní podmínky a spravedlivé odměňování   - dodržujeme zákonné úpravy k 

zajištění spravedlivých a bezpečných pracovních podmínek včetně úprav k odměňování, pracovní době 
a ochraně osobní sféry. 

• Odmítáme nucenou a dětskou práci a každou formu vykořisťování nebo diskriminace a dbáme na 
striktní dodržování příslušných zákonů. 

• Zajišťujeme zdravé a bezpečné pracovní prostředí našich zaměstnanců tak, že dodržujeme zákony a 
pravidla v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Naši zaměstnanci jsou školeni v práci se 
stroji a provozními a pracovními prostředky. Zajišťujeme, aby byly k dispozici přiměřené postupy a 
opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišť. 

• Usilujeme o to, aby naše činnost co nejméně poškozovala životní prostředí – Usilujeme o odpovědné 
používání a zajišťování přírodních zdrojů (voda, energie, materiály) při výrobě a prodeji našich výrobků 
a přijímáme v souvislosti s výrobou našeho zboží veškerá zákonná a vhodná opatření, abychom chránili 
životní prostředí. 
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NAŠE OSOBNÍ ODPOVĚDNOST = JSEM PLNĚ ODPOVĚDNÝ ZA DŮSLEDKY SVÝCH ČINNOSTÍ  
• Každý jednotlivec je odpovědný za výsledky své práce, činností a důsledky chování. 
• Etický kodex stanoví, jak bychom měli jednat a postupovat v řadě situací, které mohou při výkonu naší 

práce nastat. Pomocník pro etické rozhodování je doplňkem Etického kodexu a slouží jako návod pro 
rozhodování se v konkrétních situacích. 

• Každý z nás je povinen důsledně a náležitě dodržovat Etický kodex naší firmy a další závazná pravidla 
MetalWorx Plana s.r.o. 

• Všichni pracovníci MetalWorx Plana s.r.o. musí informovat o svých pochybnostech ohledně dodržování 
Etického kodexu a měl by tak činit v dobré víře, čestně a s respektem. MetalWorx Plana s.r.o. bude roz-
hodně chránit své zaměstnance před možnými negativními důsledky takového oznámení. Nadřízení 
pracovníci jsou povinni řešit problémy, na které budou upozorněni. 

 
SPOLUPRÁCE A SDÍLENÍ = SPOLUPRACUJEME A SDÍLÍME INFORMACE 
• Spolupracujeme a sdílíme informace, abychom dosáhli synergie a našli lepší cestu k  

dosažení cílů. 
 
PODPORA = PODPORUJEME ZAPOJENÍ VŠECH PRACOVNÍKŮ DO PROCESU ZLEPŠOVÁNÍ 
• Každý den usilujeme o dosažení maximální úrovně kvality, podporujeme neustálé zapojení 

pracovníků do procesu inovací a procesu neustálého zlepšování. 
 

UPOZORNĚNÍ NA NEGATIVNÍ JEVY (ESKALACE)   
• Proti pracovníkům, kteří poruší Etický kodex nebo jiná závazná pravidla MetalWorx Plana 

s.r.o., bude zahájeno disciplinární řízení. Toto řízení se týká i osob, které nařídí, schválí, či bu-
dou přehlížet porušování Etického kodexu a nepodniknou kroky k nápravě.  

• Pracovníci mohou své připomínky o porušování kodexu vhazovat do schránky v prvním patře 
(personální oddělení). 

 
POMOCNÍK PRO ETICKÉ ROZHODOVÁNÍ = 10 OTÁZEK K ZAMYŠLENÍ  

 
1.  Je mé jednání profesionální a v souladu se standardy MetalWorx Plana s.r.o.? 
2.  Je mé jednání správné? 
3.  Je mé jednání v souladu se zákony? 
4.  Může mít mé jednání negativní důsledky pro mne nebo pro MetalWorx Plana s.r.o.? 
5.  Koho se může mé jednání dotknout (kolegů, obchodních partnerů, mne samotného…)? 
6.  Styděl bych se, kdyby se o mém jednání dozvěděli ostatní? 
7.  Mohu najít řešení, které by nebylo eticky sporné? 
8.  Jak bych se cítil, kdyby se o mém jednání psalo v tisku? 
9.  Co by si o mém jednání mysleli lidé, které respektuji? 
10.  Mohl bych v noci klidně spát? 

 
 
 
 Ing. Marcel Kaštovský, MBA  

(za vedení společnosti) 

V Plané n./L, 21.10.2019 
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