Příloha č. 1 – Etický kodex
Etický kodex
Hlavní zásady pro dodavatele
SECURITAS ČR je členem globální multikulturní skupiny nabízející celosvětově služby v oblasti komerční
bezpečnosti. Jsme si plně vědomi své odpovědnosti vůči našim zákazníkům, akcionářům, zaměstnancům a
komunitám, ve kterých pracujeme. Stanovili jsme si tedy přísné etické zásady, kterými se řídíme ve všech našich
činnostech.
Jedním z klíčových dokumentů naší společnosti je Kodex hodnot a etických zásad, který nastavuje základní
principy, jejichž dodržování očekáváme od všech svých zaměstnanců i obchodních partnerů. Kodex v plném
znění je umístěn na internetových stránkách Securitas ČR http://www.securitas.cz/o-securitas/firemnifilozofie/odpovednost/, stručné shrnutí standardů v něm uvedených předkládáme dále v tomto dopise.
Od všech svých dodavatelských partnerů, tj. společností, s kterými máme navázánu obchodní spolupráci,
očekáváme, že budou dodržovat stejné etické zásady. K tomuto účelu vyhotovila naše mateřská společnost
Securitas AB tento Etický kodex pro dodavatele, jež stanoví standardy pro vzájemnou spolupráci. Žádáme Vás
tedy o vyjádření souhlasu s níže uvedenými principy připojením podpisu statutárního zástupce Vaší společnosti,
čímž potvrzujete svůj závazek řídit se těmito principy a seznámit s nimi své zaměstnance, a na žádost SČR toto
seznámení prokázat.
_____________________________________
Soulad s místními zákony a předpisy, dodržování lidských práv
Zaměstnanci i obchodní partneři Securitas ČR dodržují zákony a související předpisy České republiky a
respektují základní lidská práva stanovená Všeobecnou deklarací lidských práv Spojených národů.
Dobré pracovní podmínky pro zaměstnance
Securitas ČR ani její obchodní partneři neuznávají ani nevyužívají dětskou práci, nucenou práci či nedobrovolnou
práci v žádné podobě; netolerují žádné formy obtěžování, šikany nebo zneužívání mezi zaměstnanci; zajišťují
bezpečné a zdravé pracovní prostředí, aby se zabránilo nehodám a poraněním; uznávají právo všech
zaměstnanců na založení či vstup do odborové organizace; plní příslušné národní zákony a nařízení týkající se
pracovní doby, mzdy a zaměstnaneckých výhod; zastávají princip rovných příležitostí a rovnoprávného zacházení
se zaměstnanci bez jakékoliv jejich diskriminace.
Etika podnikání
Securitas ČR i její obchodní partneři uplatňují principy spravedlivého podnikání a poctivé hospodářské soutěže;
nenabízejí, nevyžadují ani nepřijímají úplatky ani jiné nevhodné či protiprávní platby, služby, dary či další výhody
s cílem ovlivnit rozhodování zaměstnance, obchodního partnera či zákazníka; veškeré osobní údaje zpracovávají
v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů; respektují platná práva k duševnímu vlastnictví druhých;
zachovávají obchodní tajemství.
Životní prostředí a udržitelný rozvoj
Securitas i její obchodní partneři plní příslušné požadavky na ochranu životního prostředí stanovené zákony,
předpisy a mezinárodními smlouvami.
V ………………………... dne …………………….
………………………………………………………………………………………………...
Jméno společnosti, jméno, příjmení a pozice osoby způsobilé jednat za dodavatele

…………………………………………………………………………………….
Podpis vč. razítka osoby způsobilé jednat za dodavatele

