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ETICKÝ KODEX společnosti  
JC-Metal s.r.o.

Společnost JC-Metal s.r.o. se zavazuje řídit těmito pravidly chování:

V oblasti chování a jednání zaměstnanců

všichni řadoví a vedoucí zaměstnanci včetně vedení společnosti přispívají k vytváření firemní kultury, 
pro kterou je charakteristická férová a vstřícná spolupráce i odpovědné a čestné chování; 

společnost JC-Metal s.r.o. od všech svých zaměstnanců očekává, že budou svým chováním přispívat 
k pozitivní pracovní atmosféře. Osobnost a důstojnost každého člověka je třeba vždy respektovat. 
K tomu rozhodující měrou přispívají vedoucí pracovníci. Otevřeným přístupem ke spolupracovníkům 
vytvářejí vedoucí zaměstnanci pracovní ovzduší, které umožňuje otevřenou výměnu myšlenek  
a vzájemnou důvěru;

společnost usiluje o to, aby se problémy na pracovišti otevřeně tematizovaly a bylo hledáno jejich 
řešení. Jen tak se totiž díky otevřenosti, toleranci a férovosti mohou pracovní vztahy pozitivně 
rozvíjet. Takové pracovní prostředí podporuje také vedení společnosti;

všichni zaměstnanci a vedení společnosti jsou si vědomi, že svým chováním reprezentují 
společnost, a tím vytvářejí její obraz vnímaný okolím. Očekává se, že všichni zaměstnanci ctí 
základy slušného a uctivého jednání s dodavateli, zákazníky i jinými externími osobami, které mají 
se společností obchodní vztah;

každý ze zaměstnanců společnosti dbá na to, aby jeho vystupování na veřejnosti neuškodilo 
pověsti společnosti, a řídí se tím při plnění svých úkolů.    

V oblasti vytváření příznivého podnikatelského prostředí

v obchodní soutěži jednat svobodně v mezích mezinárodně uznávaných pravidel poctivého 
obchodu;

svými postoji a chováním v obchodních vztazích vytvářet atmosféru důvěry a korektnosti;

distancovat se od jakéhokoli poskytování výhod nebo odměn potenciálním zákazníkům, veřejným 
orgánům, veřejným zařízením nebo jiným zástupcům takovýchto orgánů, které nejsou v souladu se 
zákony nebo s dobrými obchodními mravy.

V oblasti naplňování požadavků právního řádu jako minima etiky

považovat dodržování zákona za základní předpoklad vytváření příznivého podnikatelského 
prostředí;

vytvářet image společnosti a svého podnikání na odpovědnosti, důvěryhodnosti, spolehlivosti  
a zákonném jednání;

důsledně plnit uzavřené smlouvy, ujednání a závazky;

považovat platební morálku za osu obchodních vztahů a základ zdravého podnikatelského 
prostředí.

Cílem etického kodexu je definovat minimální požadavky na etické a korektní 
chování a zásady firemní kultury v každodenním životě společnosti, které 
jsou závazné pro každého zaměstnance společnosti JC-Metal s.r.o. Tento 
kodex současně charakterizuje úroveň vztahu společnosti k jejím obchodním 
partnerům, spolupracovníkům a veřejnosti.
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V kvalitě produkce a environmentálním dosahování cílů

vyvíjet a nabízet výrobky a služby v požadované jakosti, bezpečnosti a šetrné k životnímu prostředí 
a zdraví;

provádět politiku plynulého zlepšování všech opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního 
prostředí s cílem dosahovat příznivějších parametrů než stanoví platné právní normy;

dosahovat prosperity na principech udržitelného rozvoje a podporovat preventivní přístup  
k ochraně životního prostředí;

poskytovat maximální záruky za kvalitu svých výrobků a služeb.

Ve vztahu k zaměstnancům

dbát na důstojné zaměstnavatelské klima, úctu k zaměstnancům, na jejich informovanost, 
spravedlivé odměňování, zvyšování kvalifikace, bezpečnost a hygienu práce;

dbát na důstojné zaměstnanecké prostředí, nepřipouštět jakoukoliv diskriminaci odporující právu  
a mezilidským vztahům;

uznávat shromáždění zaměstnanců a respektovat jejich právo na kolektivní vyjednávání;

podporovat racionální zlepšování životního a pracovního prostředí zaměstnanců firmy;

vést své zaměstnance k čestnému jednání, slušnosti a osobní zodpovědnosti.

V oblasti protikorupčních opatření

aktivně vystupovat proti korupci všech forem, včetně úplatků a vydírání;

poskytovat vzdělávání zaměstnancům v oblasti podnikatelské etiky a protikorupčních opatření;

uplatňovat ochranu oznamovatelů korupčního jednání a pozitivní motivování zaměstnanců  
v odhalování korupčního chování ve společnosti.


