POLITIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI - ETICKÝ KODEX

Etický kodex společnosti Bentex Automotive a.s. shrnuje očekávání, jak máme provozovat naše
podnikání odpovědným a udržitelným způsobem, umožňuje nám být důvěryhodným partnerem
našich zákazníků.
Etický kodex je klíčem k zavádění našich hodnot do každodenního života.
Etický kodex určuje, jak se máme chovat při jednání s našimi kolegy, zákazníky, komunitami, ve
kterých působíme, a s dalšími zainteresovanými skupinami.
Dodržování zákonů a interních předpisů:
- Dodržovat veškeré zákonné požadavky, které se na naši činnost vztahují. Zvyky či místní praxe nemají před
zákonnými požadavky nikdy přednost

-

Dodržovat stanovenou pracovní dobu

Zdraví, bezpečnost a pohoda:
- Neustále se snažit budovat pracovní prostředí, které prosazuje zdraví, bezpečnost a duševní pohodu
- Zdraví vašich kolegů nám není lhostejné a veškeré nehody na pracovišti i jakékoliv pracovní podmínky, které
nejsou zcela zdravé a bezpečné, oznámit svému nadřízenému
Spravedlivé pracovní podmínky:
- Vytvářet nediskriminační, klidné, nekonfliktní prostředí
- Své kolegy posuzovat výhradně podle jejich práce, chovat se ke všem nezaujatě
- Zaměstnance hodnotit podle jejich zásluh
- Nepodněcovat a netolerovat intrikánské chování, nepovyšovat se nad ostatní
- Netolerovat sexuální, fyzické nebo psychické obtěžování zaměstnanců
- Vést své zaměstnance k čestnému jednání, slušnosti a osobní zodpovědnosti
- Udržovat dialog s našimi zaměstnanci, abychom zajistili respektování jejich práv
- Poskytovat všem zaměstnancům spravedlivou mzdu, v řádných výplatních termínech
Osobní růst a rozvoj:
- Podporovat naše zaměstnance v osobním i profesionálním růstu i rozvoji
- Nabízet školení a příležitosti k rozvoji, abychom zlepšovali znalosti a dovednosti našich zaměstnanců
Vedení a spolupráce:
- Očekáváme profesionální přístup vedoucích pracovníků ke svým podřízeným
- Přijímat rozhodnutí a odpovědnost za činnosti na svém úseku
- Aktivně spolupracovat s ostatními úseky
- Vážit si každého zaměstnance na jakékoliv pozici ve firmě
Ochrana osobních údajů:
- Dbát na to, aby se veškeré využití osobních údajů, jako je jejich sběr, registrace, srovnávání, uchovávání a
vymazávání, odehrávalo v souladu s příslušnými zákony a nařízeními
- Respektovat právo každého člověka na ochranu jeho osobních údajů
Majetek společnosti:
Chránit majetek společnosti Bentex před poškozením, krádeží, ztrátou a zneužitím, protože je pro naše
podnikání klíčový
Důvěrné informace:
Respektovat důvěrné informace, které se vztahují ke společnosti Bentex a k našim zainteresovaným
skupinám
Přijímat všechna rozumná opatření k tomu, abychom zabránili vyzrazování důvěrných informací kýmkoliv, kdo
nemá na tyto informace právo a kdo je nepotřebuje ke své práci
Vztahy se zainteresovanými skupinami, vztahy se zákazníky:
Vytvářet pozitivní, konstruktivní a dlouhodobé obchodní vztahy s organizacemi s podobnými hodnotami, jako
máme my
Snažit se předvídat potřeby zákazníků a překonávat jejich očekávání tím, že jednáme inovativním a
proaktivním způsobem
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Závazek kvality:
snažit se odvádět dobrou práci a soustředit se na neustálé zlepšování
poskytovat takové produkty a služby, které budou splňovat očekávání zákazníků nebo je dokonce předčí

Životní prostředí:
- Aktivně usilovat o zlepšení ekologického vlivu naší činnosti, projektů, produktů a služeb během jejich celého
životního cyklu.
- Zvažovat příležitosti a rizika týkající se životního prostředí
Externí komunikace:
- Ke komunikaci s lidmi, kterých se naše činnost týká, přistupovat vždy otevřeně
- Odpovídat na dotazy a s dotčenými stranami komunikovat profesionálně
- Při komunikaci s dalšími stranami poskytovat včasné, přesné, relevantní a spolehlivé informace
Boj proti korupci a úplatkům:
- Podnikat s vysokou úrovní morální integrity, netolerovat žádné formy úplatkářství či korupce

Ohlašování podnětů:
- Odhodlání společnosti Bentex Automotive podnikat maximálně poctivě a transparentně závisí na kultuře, v níž
nikdo nemá strach ohlásit případy porušení našeho Etického kodexu včetně podezření na nezákonné nebo
neetické chování. (Souhrnně nazývané nevhodné chování). Každý z vás je zodpovědný za ohlášení porušení
Etického kodexu, nebo podezření z jeho porušení vašemu nadřízenému nebo jeho nadřízenému. Pokud vám
to je nepříjemné, můžete podnět ohlásit anonymně formou Námětu / Stížnosti zaměstnance.
-

Společnost Bentex Automotive netoleruje jakoukoliv formu oplácení zaměstnanci, který v dobré víře nahlásil
porušení Etického kodexu. „V dobré víře“ znamená, že věc nahlásil podle svého nejlepšího vědomí a
svědomí, že nahlásil pouze pravdivé skutečnosti a že nahlásil vše, co věděl. Všichni zaměstnanci, kteří se do
takové odplaty zapojí, budou čelit disciplinárním krokům. Jste-li přesvědčen/-a, že se vám někdo mstí, měl/-a
byste takovou odplatu nahlásit jako podezření z porušování Etického kodexu

Kodex bude uplatňován stejně vůči všem zaměstnancům, bez ohledu na postavení ve firmě. Jste-li vedoucím pracovníkem, máte
větší zodpovědnost, měl/-a byste jít ostatním příkladem a jednat v duchu tohoto Kodexu.
Kodex pro nás má tu nejvyšší prioritu. Pokud Kodex či pravidla s ním spojená porušíte, musíte očekávat nápravná či disciplinární
opatření nebo sankce v souladu se ZP, vč. možnosti ukončení pracovního poměru.
Kodex je v elektronické verzi umístěn na www.bentex.cz

Vypracoval:

Schválil:

František Fošum, ředitel a.s.

Božena Bahenská, představitel managementu pro jakost
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