
SPD Kroměříž, a.s. 

 

 
 SPD Kroměříž a.s.      
 Kaplanova 1852/1e    IČO: 25571877 
 767 01 Kroměříž    DIČ: CZ25571877  
 
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 3047.  

 

 

 

 

 

 

 

Etický kodex  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Platnost od 1.1.2018 



SPD Kroměříž, a.s. 

 

 
 SPD Kroměříž a.s.      
 Kaplanova 1852/1e    IČO: 25571877 
 767 01 Kroměříž    DIČ: CZ25571877  
 
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 3047.  

SPD Kroměříž, a.s. je stabilní českou společností zabývající se strojírenskou a 

elektromechanickou výrobou s dlouhou tradicí. Jako taková má společnost SPD Kroměříž, a.s. 

společenskou odpovědnost vůči zákazníkům, obchodním partnerům, zaměstnancům, 

společníkům a veřejnosti. Etické chování v našich vztazích jsou základem dlouhodobého 

úspěchu a udržení dobrého jména společnosti. Kodex je závazkem, že společnost SPD 

Kroměříž, a.s. bude vždy a všude jednat bezúhonně, dodržovat platné zákony a respektovat 

etické hodnoty.    

 

1 | Společenská odpovědnost 

Ze společenské odpovědnosti vyplývá povinnost dodržování ústavy, mezinárodních smluv, 

platných zákonů, předpisů, pravidel, nařízení a lidských práv. 

Společnost SPD Kroměříž, a.s.  proto přizpůsobuje své jednání zejména následujícím hlavním 

zásadám: 

Lidská práva 
Společnost respektuje a chrání celosvětově platné předpisy na ochranu lidských práv. Patří 
sem zejména to, že společnost SPD Kroměříž, a.s.  nevyužije nucenou práci ani práci dětí. 
Společnost SPD Kroměříž, a.s.  respektuje předpisy stanovené Úmluvou Mezinárodní 
organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání pro zaměstnávání dětí.  
 
Rovné příležitosti a nediskriminace 
Společnost SPD Kroměříž, a.s.  nikoho nediskriminuje na základě etnické či národní 
příslušnosti, rasy, pohlaví, náboženského vyznání, světového názoru, věku, zdravotního 
postižení, sexuální orientace, pokud to není v rozporu s  právními předpisy ČR. 
 
Bezpečnost při práci 
Společnost SPD Kroměříž, a.s.  dodržuje příslušné použitelné zákonné normy pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci. Podporuje další rozvoj a zlepšení pracovních podmínek. 
 
Minimální mzda 
Společnost SPD Kroměříž, a.s.  zajišťuje adekvátní odměňování svých zaměstnanců. Orientuje 
se při tom dle aktuální minimální mzdy stanovené nařízením vlády o minimální mzdě a dle 
aktuální situace na pracovním trhu. 
 
Vztahy na pracovišti 
Společnost SPD Kroměříž, a.s.  si je vědoma, že funkční pracovní vztahy a atmosféra 
spolupráce je základem úspěšného rozvoje společnosti. Při plnění úkolů a v jednáních se 
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svými kolegy nesmí zaměstnanec zkreslovat nebo zatajovat informace nezbytné k plnění 
úkolu, upřednostňovat vlastní zájmy nebo zájmy třetích osob před zájmy společnosti, 
bezdůvodně odmítat potřebnou součinnost jiným kolegům při plnění pracovních úkolů. Při 
vzniku pracovního sporu mezi zaměstnanci jsou účastnici sporu povinni aktivně, 
konstruktivně a odpovědně hledat řešení sporu se zřetelem na zájmy společnosti a v případě 
nedosažení shody informovat své nadřízené. 
 
Ochrana majetku 
Zaměstnanci společnosti SPD Kroměříž, a.s. musí dbát ochrany majetku společnosti a jeho 
efektivního využívání. S majetkem musí zacházet šetrně a chránit ho před ztrátou, krádeží 
nebo zneužitím. Majetek společnosti nemůže být využíván pro soukromé aktivity. 
 
Ochrana životního prostředí 
Společnost SPD Kroměříž, a.s.  přebírá zodpovědnost v ohledech na význam ochrany 
životního prostředí a respektuje zákonné normy týkající se životního prostředí a 
udržitelnosti. Společnost SPD Kroměříž, a.s.   používá přírodní zdroje úsporným způsobem a 
minimalizuje znečištění životního prostředí. 
 
Bezpečnost výrobků 
Společnost SPD Kroměříž, a.s.  dodržuje veškeré příslušné použitelné právní předpisy a 
normy pro bezpečnost výrobků, zejména zákonné normy týkající se bezpečnosti, označování 
a balení produktů nebezpečných látek a materiálů.  
 
2 | Transparentní obchodní vztahy 

Otevřenost a transparence jsou klíčovými vlastnostmi pro důvěryhodnost a důvěru 

v obchodním styku. Společnost SPD Kroměříž, a.s.  proto přizpůsobuje své jednání zejména 

následujícím hlavním zásadám: 

Zabránění střetu zájmů 
Pracovníci společnosti SPD Kroměříž, a.s.  činí svá rozhodnutí výhradně na základě věcných 
kritérií a nenechávají se ovlivnit osobními zájmy a vztahy. 
 
Zákaz korupce 
Společnost SPD Kroměříž, a.s.   netoleruje korupci. Společnost SPD Kroměříž, a.s.  zajišťuje, 
aby její zaměstnanci, subdodavatelé nebo zástupci neposkytovali a nenabízeli zákazníkům, 
úředníkům či jiným třetím osobám úplatky, nepovolené dary či jiné nepovolené platby nebo 
výhody, nebo je od nich nepřijímali. Zvláště vztahy s dodavateli a zákazníky při výběru zboží a 
služeb musí probíhat pouze na základě konkurenčních podmínek kvality, ceny a služeb a musí 
být výhodné pro společnost SPD Kroměříž, a.s.. 
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Dary, pohoštění a pozvání 
Společnost SPD Kroměříž, a.s.  nenabízí zaměstnancům svých dodavatelů a obchodních 
partnerů ani přímo ani nepřímo nepřiměřené výhody formou darů, pohoštění či pozvání za 
účelem nepovoleného ovlivňování. Takové nepřiměřené výhody zaměstnanci společnosti 
SPD Kroměříž, a.s.   rovněž nevyžadují a nepřijímají. 
 
Stát jako zákazník a jednání s úřady 
Společnost SPD Kroměříž, a.s.  dodržuje při jednání s vládami, úřady a veřejnými orgány 
striktní zákonné předpisy. 
 
Poradci a zprostředkovatelé 
Společnost SPD Kroměříž, a.s.  využívá služeb poradců a zprostředkovatelů pouze v souladu 
s platnými zákony. Dbáme zejména na to, aby odměna zaplacená poradcům či 
zprostředkovatelům byla poskytnuta pouze za skutečně poskytnuté poradenské a 
zprostředkovatelské služby, a aby odměna byla přiměřená poskytnuté službě. 
 
 
3 | Korektní tržní chování 

Společnost SPD Kroměříž, a.s.  je korektní a zodpovědný hospodářský subjekt a řídí se 

smluvními závazky. Společnost SPD Kroměříž, a.s.  proto přizpůsobuje své jednání zejména 

následujícím hlavním zásadám: 

Volná hospodářská soutěž 
Společnost ctí a dodržuje pravidla poctivé a otevřené hospodářské soutěže. Zejména 
neuzavíráme protisoutěžní ujednání s konkurenty, dodavateli či zákazníky a nezneužíváme 
případně dané dominantní postavení na trhu.  
 
Kontrola vývozu 
Společnost SPD Kroměříž, a.s.  dbá na dodržení veškerých příslušných platných zákonů pro 
dovoz a vývoz zboží, služeb a informací. 
 
Praní špinavých peněz 
Společnost SPD Kroměříž, a.s.  udržuje obchodní vztahy pouze obchodními partnery, které 
považuje za morálně čestné, poctivé a bezúhonné. Dbáme na to, aby nebyla porušena 
příslušná platná zákonná ustanovení týkající se zabránění zneužívání finančního systému k 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu. 
 
Obchodní informace 
Společnost SPD Kroměříž, a.s.  zveřejňuje obchodní informace a podává zprávy o obchodní 
činnosti pravdivě a v souladu s příslušnými platnými zákony. 
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Citlivé informace 
Zaměstnanci společnosti SPD Kroměříž, a.s.  jsou povinni zachovat v tajnosti citlivé 
informace, které jim byly sděleny nebo k nim získali přístup v rámci výkonu své činnosti pro 
společnost. Za citlivou informaci se považují veškeré neveřejné informace, jejichž zveřejnění 
nebo prozrazení by mohlo přinést užitek konkurenci nebo poškodit společnost, její 
dodavatele, zákazníky nebo zaměstnance (např. patenty, finanční data, obchodní plány, 
databáze, informace o mzdách,…). Výjimkou z tohoto pravidla jsou situace, kdy byl 
zaměstnanec této povinnosti zbaven vedením společnosti nebo mu porušení tohoto pravidla 
ukládá zákon. 
 
 
4 | Ochrana údajů, obchodních tajemství a majetku podniku 

Důvěrné údaje, obchodní tajemství a majetek podniku musí být chráněny. Společnost SPD 

Kroměříž, a.s.   proto přizpůsobuje své jednání zejména následujícím hlavním zásadám: 

Ochrana údajů 

Společnost SPD Kroměříž, a.s.  respektuje veškeré příslušné zákony na ochranu osobních 

údajů zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a jiných zúčastněných. 

 
 
Každý zaměstnanec, který je svědkem porušení etického kodexu nebo má podezření na 

porušení, je povinen tuto skutečnost nahlásit svému nadřízenému nebo vedení 

společnosti. 

 

 

 

V Kroměříži dne 1.1.2018 

 

 

      Ing Vlastislav Koňárek 

      člen představenstva 


