Etický kodex Bochemie a.s.
Buďme lepší – společně

My ve společnosti Bochemie a.s. jsme připraveni řídit se hodnotami, které jsme si stanovili. Klíčovými je
pro nás důvěra, a to jak ve vztahu k zákazníkům, zaměstnancům a obchodním partnerům, tak ve vztahu
k našemu okolí.
Etický kodex společnosti Bochemie a.s. vymezuje rámec chování, které očekáváme od našich zaměstnanců:
1.

Ctíme lidskou důstojnost, respektujeme lidská práva, netrpíme fyzické násilí nebo tresty, sexuální nebo jiné
obtěžování, vyhrožování nebo jiné formy zastrašování. Nepřipouštíme žádnou formu diskriminace, netolerujeme
žádnou formu šikany. Vytváříme spravedlivé pracovní podmínky a systémy odměňování.

2.

Dodržujeme platné národní i mezinárodní zákony a předpisy. Nevyužíváme za žádných okolností dětskou práci.
Respektujeme právo zaměstnanců na svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání.

3.

Respektujeme zájmy společnosti, plníme, ctíme a hájíme potřeby Bochemie a.s. tak, aby nedošlo k poškození
jejího dobrého jména. Současně zabezpečujeme a chráníme majetek společnosti před poškozením, krádeží,
ztrátou a zneužitím.

4.

Jednáme vždy čestně a poctivě. Netolerujeme žádné formy úplatkářství ani korupce. Podporujeme otevřenou a
přímou komunikaci, toleranci, slušnost a ohleduplnost.

5.

Chráníme zdraví zaměstnanců vhodnými pracovními podmínkami a jejich neustálým zlepšováním. Podporujeme
iniciativu a náměty vedoucí ke zlepšení, zkvalitnění a zefektivnění práce, pracovních procesů, ochrany zdraví,
pracovních podmínek a ekologických přístupů.

6.

Napomáháme v osobním rozvoji, seberealizaci a zvyšování kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců. Z řad svých
zaměstnanců systematicky vyhledáváme schopné, obětavé, čestné, loajální a ctižádostivé pracovníky a
vychováváme je pro vedoucí funkce ve firmě.

7.

Důsledně plníme všechny přijaté zakázky. Se zákazníky budujeme dlouhodobý partnerský vztah založený na
vzájemné důvěře. Uznáváme své konkurenty a jsme vždy připraveni s nimi férově soutěžit. Zakládáme vztahy
na principu korektnosti, transparentnosti a plného respektování rolí obou stran.

8.

Ochranu životního prostředí vnímáme jako nedílnou součást naší práce. Vyvíjíme a inovujeme produkty tak, aby
byly maximálně bezpečné a ekologické. Neplýtváme zdroji, recyklujeme odpad, šetříme energiemi, zodpovědně
nakládáme s chemickými látkami a odpady.

9.

Respektujeme důvěrnost informací, které se vztahují ke společnosti Bochemie a.s., k našim zainteresovaným
skupinám a zaměstnancům, a přijímáme veškerá přiměřená opatření na jejich ochranu.

10.

Jakékoliv porušení tohoto kodexu neprodleně napravujeme tak, aby nám ani případným dalším subjektům v
této souvislosti nevznikly dodatečné náklady. Netolerujeme žádnou formu pomsty či odvety vůči zaměstnanci či
komukoliv jinému, kdo v dobré víře nahlásil podezření na nesprávné chování či poznatky o něm.

Ing. Miloslav Vodička
V Bohumíně dne 3.1.2020

Předseda představenstva Bochemie a.s.

