
 

Jsme součástí mezinárodního uskupení samostatných společností se stejnými hodnotami, která se nazývá 

skupina HENNLICH (HG). Hlásíme se ke svobodnému tržnímu hospodářství. Je pro nás důležité, aby z našich 

aktivit pro�tovali naši zákazníci, dodavatelé, spolupracovníci a vlastníci. Nad rámec zákonných závazků přebí-

ráme větší míru zodpovědnosti i za své okolí. Součástí těchto závazků a přístupu je i tento Etický kodex. 

ETICKÝ KODEX 
 

Mezi klíčové myšlenky našeho podnikání patří důvěra, zodpovědnost, 
tolerance a úcta. Věříme, že rozdílné názory jsou hnacím motorem 
úspěchu a pokroku. Úspěch �rmy jde ruku v ruce s inovacemi a zavá-

děním nových procesů, technologií a produktů. Záleží nám na dlouho-

dobé prosperitě, rozvoji sebe sama i místa, kde podnikáme. 

1.  Myšlenka podnikání �rmy

2.  Vztah k Etickému kodexu

Etický kodex je především postojem �rmy HENNLICH a vyjádřením 
našich hodnot. Dotýká se vedení a zaměstnanců �rmy. Ovlivňuje však 
také náš vztah a postoj k obchodním partnerům, jako jsou naši doda-
vatelé či zákazníci.  

3.  Lidská práva

Respektujeme základní lidská práva a svobody. Snažíme se utvářet 
takové prostředí, aby tato práva byla zaručena a respektována. Nepří-

pustná je pro nás dětská nebo nucená práce a jakékoliv další formy 

diskriminace.

Dodržujeme zákony České republiky i mezinárodní normy. Na kvalitu našich služeb a produktů klademe 
vysoké nároky tak, aby obstály v mezinárodní konkurenci a aby naši obchodní partneři byli vždy maxi-
málně spokojeni. Klíčové jsou pro nás férové jednání a vysoká míra transparentnosti.
 
        

ZODPOVÌDNÝ FIRMA

Naše výrobky a služby si udržují vysoký standard a přispívají k zlepšování života.

Podnikáme bez korupce. Korupční jednání a jiné nekalé praktiky, jako je nabízení nebo přijímání 

úplatků, netolerujeme.

Ctíme jak písemné, tak ústní dohody a naše závazky a plníme je s nejlepším vědomím a svědomím. 

Zakládáme si na férovém a profesionálním přístupu nejen k obchodním partnerům, ale také 

k případné konkurenci. 

Naši zástupci vždy vystupují tak, aby nepoškozovali dobré jméno �rmy, zohledňují přání a potřeby 

zákazníků a snaží se podpořit dlouhodobé zájmy obou stran. 

S citlivými údaji obchodních partnerů i zaměstnanců nakládáme zodpovědně a v souladu s GDPR.

Jsme zodpovědný plátce daní, který dbá na dodržování právních předpisů. Veškeré výkazy �nan-

čního i ne�nančního charakteru vedeme pečlivě a přesně. Ke všem obchodním transakcím 

přistupujeme transparentně a zodpovědně.  



Nad rámec svých zákonných závazků přebíráme větší míru zodpovědnosti za naše okolí. Při tom nás 

vede naše svědomí a možnosti. Naší snahou je být dobrým sousedem a budovat a rozvíjet dobré vztahy 

s okolím. Součástí toho je také orientace na ochranu životního prostředí nejen v rámci našich budov, 

ZODPOVÌDNÝ ZAMÌSTNAVATELZODPOVÌDNÝ ZAMÌSTNAVATEL

Dodržujeme veškeré právní předpisy a normy ve vztahu k zaměstnancům. Vytváříme prostředí, ve 

kterém se síly a energie našich spolupracovníků mohou volně rozvíjet. Jsme si vědomi rozmanitosti 

kultur a zkušeností na všech úrovních, a ty také respektujeme. Věříme, že se z rozdílných názorů 

vytváří síla pro další pokrok. Naši spolupracovníci jsou schopni a připraveni v takovýchto situacích 

společně hledat a nalézat řešení. Jsme si vědomi, že příjemné pracovní prostředí založené na stabilním, 

otevřeném a předvídatelném vztahu se zaměstnanci a na spravedlivém hodnocení a odměňování, na 

možnosti efektivního, smysluplného slaďování pracovního a osobního života, je klíčem k dlouhodobému 

 

Dodržujeme maximální bezpečnost na pracovišti. 

Netolerujeme jakékoliv diskriminační jednání na základě sociálního postavení, etnické příslušnosti, 

rasy či pohlaví. Vytváříme takovou �remní kulturu, ve které platí otevřené a bezpečné prostředí pro 

všechny zaměstnance a spolupracovníky. 

Netolerujeme v žádné formě šikanu nebo sexuální obtěžování. 

Naší prioritou je dlouhodobý rozvoj schopností a dovedností našich zaměstnanců a spolupracovníků.

V případě konfliktů či jiných problémů vzniklých na pracovišti má zaměstnanec vždy možnost obrátit 

se na svého nadřízeného, personální oddělení nebo vedení �rmy. Pro případy, kdy není možné danou 

situaci vyřešit v rámci organizační struktury �rmy, může zaměstnanec využít bezplatnou a anonymní 

SOS Linku. 

Pokud se objeví složité etické problémy, kde by mohl hrozit střet zájmů ve vztahu k zaměstnancům, 

vyhledáme nezávislou konzultaci.

ÈLEN SPOLEÈNOSTI

Ve městech, ve kterých sídlíme, chceme působit dlouhodobě a pomáhat rozvíjet místní komunitu. 

Spolupracujeme proto nejen s místními reprezentacemi, ale také se svými sousedy. Podporujeme 

v těchto místech občanské a neziskové aktivity směřující k rozvoji daných lokalit. 

 

Součást komunity

Životní prostředí 

a spokojenému rozvoji našich spolupracovníků i celé �rmy.

ale také v rámci výrobního programu.

Dodržujeme veškeré zákony, které nastavují ochranu životního 

prostředí. Řídíme se také vlastní environmentální politikou, která 

bere v potaz normy a opatření nad rámec zákona. Mimo to je 

naší snahou vybudovat a provozovat �remní areály s co nejmen-

ším dopadem na životní prostředí. Naše produkty, výrobní 

programy i výzkum a vývoj směřují ve velké míře do oblastí pod-

porující ochranu životního prostředí. Naším dlouhodobým cílem  

je dosažení energetické neutrality a dlouhodobá udržitelnost.


