ETICKÝ KODEX
POLITIKA SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI, BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
A ŘÍZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .
Společnost SPAK Foods s.r.o. si uvědomuje, že dodržování zásad sociální odpovědnosti, etických zásad
podnikání, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí je trvalou součástí
každodenních činností, a proto se zavazuje:
dodržovat soulad se zákony a dalšími právními předpisy, které se týkají veškeré podnikatelské činnosti
společnosti, zejména:
- respektovat zákaz zaměstnávání dětí do 15 let, zákaz práce mladistvých do 18 let pro noční práce a
práce v rizikových podmínkách,
- zákaz vyžadovat finanční kauce a zadržovat osobní dokumenty při přijímání nových zaměstnanců
- v případě zájmu umožnit zaměstnancům vytvořit odborovou organizaci a kolektivně vyjednávat
- umožnit zaměstnancům svobodně opustit zaměstnání ze závažného důvodu po adekvátním
oznámení po skončení pracovní doby a skončení pracovního poměru.
vytvořit bezpečné a hygienické pracovní podmínky:
- poskytnout svým pracovníkům bezpečné a zdravé pracovní prostředí a usilovat o jeho trvalé
zlepšování,
- dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o zdravotní péči o zaměstnance
- poskytovat rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství
nebo etnickou příslušnost, nepřipustit žádnou diskriminaci zaměstnanců včetně fyzických či
psychických trestů
- podporovat odborný růst a kvalifikaci zaměstnanců nabídkou školení a vzdělávání
- uzavřít se zaměstnancem řádnou pracovní smlouvy, pravidelně mu vyplácet sjednanou mzdu, nenutit
zaměstnance k přesčasové práci.
dodržovat zásady BOZP a ochrany životního prostředí:
- provádět pravidelnou identifikaci a hodnocení všech podnikatelských, pracovních a
environmentálních rizik za účelem předcházení vzniku nežádoucích událostí
- přijímat opatření k ochraně zdraví zaměstnanců a zlepšování pracovního prostředí a pracovních
podmínek na všech pracovištích společnosti
- zlepšovat úroveň ochrany životního prostředí.
dodržovat zásady etického podnikání bez úplatků, korupce, podvodů či jiných nekalých podnikatelských a obchodních praktik:
- dodržovat zásady transparentního podnikání, zachovat důvěrnost informací.

neustále zlepšovat systém řízení kvality, sociální odpovědnosti, etického podnikání, bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí:
- posilovat vědomí zaměstnanců o důležitosti dodržování Etického kodexu, etického podnikání, ochrany
vlastního zdraví a zdraví svých kolegů, ochrany životního prostředí,
- povinnost zaměstnanců vždy, a to i ve svých mimopracovních aktivitách, jednat a vystupovat s
vědomím, že reprezentují společnost SPAK Foods s.r.o. a jejich jednání, vystupování nebo vyjádření
nesmí znevážit či dokonce poškodit dobré jméno zaměstnavatele.
představitel Etického kodexu:
- nejvyšším představitelem Etického kodexu společnosti SPAK Foods. s.r.o. je ustanoven prokurista
společnosti p. Čeněk Kohoušek, který rozhoduje o nápravných opatřeních a následných činnostech
vyplývajících ze šetření hlášených stížností.
sdělovat Etický kodex všem obchodním partnerům, dodavatelům a návštěvníkům společnosti:
- vyžadovat plnění principů Etického kodexu, etického podnikání, politiky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a dodržování zásad ochrany životního prostředí od všech personálních agentur, obchodních
partnerů, návštěvníků a dalších zainteresovaných stran.
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